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OHJE HARJOITTELUPAIKAN HAKEMISEEN, toim.ter.  

• Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapian tutkinto-ohjelman opiskelijat, lukuun 
ottamatta vaihto-opiskelijoita, hankkivat harjoittelupaikkansa itse.  

• Jobiili on ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavarausjärjestelmä,  
ohjelma toimii osoitteessa https://jobiili.fi  

  

• Jobiili on opiskelijoiden ensisijainen harjoittelun varaustapa. Mikäli haet harjoittelupaikkaa 
muualta kuin Jobiilista, niin tarkasta että harjoittelupaikka ei ole Jobiilissa.   

  
Jobiili - Opiskelijan käyttöohjeet päivitetty:  
Jobiilin käyttöohjeet_Opiskelija_Syyskuu 2021  
Jobiili user instructions_for students_September 2021  
  
Ohjevideo - Käyttöohjeet - opiskelija   
  
Huom. Lue harjoittelupaikkailmoitus tarkasti ennen varaamista, myös lisätiedot.  
Harjoitteluorganisaatio voi esimerkiksi edellyttää haastattelua ennen varauksen hyväksymistä tai 
ohjeistaa rokotuksista.  
  
Kun merkitset harjoittelupaikkoja suosikiksi, tarkasta, että valitsemaasi harjoittelupaikkaa tarjotaan 
valitsemallesi hakuajankohdalle. Muistathan päivittää CV:si, mukaan lukien suoritetut opintopisteet.  

Opiskelija pitää huolen siitä, että opettaja vahvistaa hänen Jobiilivarauksensa ajoissa.  
  
Syksyn 2022 harjoittelupaikkojen varaus järjestetään seuraavasti:  
  
Harjoitteluorganisaatiot tallentavat harjoittelupaikkailmoitukset Jobiiliin 15.3.2022 mennessä.  
Työnantajat voivat tallentaa harjoittelupaikkoja myös tämän päivämäärän jälkeen.   
  
Ti 29.3.2022 klo 9  
haku avautuu pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen (Arcada, Diak, Laurea ja Metropolia) 
opiskelijoille ne pääkaupunkiseudun paikat, joissa vain nämä koulut tai jotkut näistä on valittu 
ensisijaisiksi. Mikäli ensisijaisena kouluna on jokin muu ammattikorkeakoulu näiden lisäksi, se ei kuulu 
tähän hakuajankohtaan.  
  
Ti 29.3.2022 klo 12  
haku avautuu muun Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijoille oman alueen paikkoihin sekä niihin 
harjoittelupaikkoihin, joissa on pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen lisäksi jokin muu 
ammattikorkeakoulu.  
  
Ma 25.4.2022 klo 9  
kaikki Suomen harjoittelupaikat ovat kaikkien opiskelijoiden varattavissa.  

…………………………………………………….. 
  
Kevään 2023 harjoittelupaikkojen varauspäivät ovat 1.11.2022 (oma alue) ja 28.11.2022 (koko 
Suomi).  
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HUS, psykiatria / Ohje harjoittelupaikan hakemiseen  

Kun haet harjoittelupaikkaa tai opinnäytetyön ideaa HUS psykiatriasta, voit olla yhteydessä ainoastaan 
VASTAAVAAN TOIMINTATERAPEUTTIIN.  

Huomaa, että HUSin paikkoja tarjotaan ensisijaisesti Jobiilin kautta. On erityisen tärkeää, että et ole 
suoraan yhteydessä yksittäisiin toimintaterapeutteihin eri yksiköihin tai osastonhoitajiin.  

Harjoittelupaikan hakeminen toimintaterapian tutkinto-ohjelmassa: tarkennusta  

Monipuolisuus  

Tutkinto-ohjelmamme noudattaa World Federation of Occupational Therapy- maailman kattojärjestön 
(WFOT) kriteereitä. Niiden mukaan toimintaterapeuttiopiskelijan harjoittelun on oltava mahdollisimman 
laaja-alaista ja monipuolista.   

Mieti tarkoin, että paikka täyttää monipuolisuuden vaatimuksen (ei kahta kertaa samankaltaiseen 
paikkaan/ samanlaisen /- ikäisen asiakaskunnan kanssa). Ainakin kahden (2) pitkän harjoittelun 
ohjaajana tulee olla toimintaterapeutti (reunaehdot, harj. yleisinfo, uusi ops).   

Mikäli harjoittelun monipuolisuus / sopivuus osaamisesi ja ammatillisen kasvusi kannalta mietityttää 
sinua, keskustele asiasta tuutorisi kanssa. Harjoitteluasioita hoitava vastuuopettaja osaa vastata 
kyseiseen harjoitteluun liittyviin kysymyksiin.  

Miten löydän harjoittelupaikan?  

1. Etsi harjoittelupaikkaa ensin jobiilista, voit etsiä paikkoja milloin vain!  

• Etsi ensin itsellesi sopivaa paikkaa Jobiilista. Jobiilivaraus on sitova, älä varaa varmuuden 
vuoksi paikkaa! Perehdy ennen varausta harjoittelujakson sisältöihin ja ohjeisiin Wikin etusivulla 
olevan linkin kautta.  

2. Jos paikka ei ole Jobiilissa eikä sopivaa paikkaa löydy muulla tavoin, hae paikkaa itse 
ottamalla paikkaan yhteyttä.  

• Ota yhteys aina organisaatiossa harjoittelusta tai / ja opiskelijoista vastaavaan henkilöön tai 
vastaavaan toimintaterapeuttiin, jos sellainen on.   

• Jos ohjaajasi edustaa muuta alaa kuin toimintaterapiaa, tulee ohjaajalla olla amk-tasoinen 
(soster. tai kasvatusalan) koulutus.  

3. Harjoittelupaikkalomake  

• Kun varaamasi paikka on vahvistettu Jobiilissa tai olet saanut paikan muulla tavoin, täytä 
harjoittelupaikkalomake. Löydät sen Wikin etusivulta.  

• On tärkeää, että ilmoitat Wikin lomakkeen avulla harjoittelupaikkasi listalle, jonka avulla 
assistenttimme tekee sopimukset harj.paikkojen kanssa ja opettajat jakavat ohjaukset.   

Assistentti tekee sopimukset, neuvoo laskutusasioissa ohjaavaa organisaatiota  

• Laskutusasiat kuuluvat ohjaajallesi /organisaatiolle, jossa olet harjoittelemassa. Assistentti 
neuvoo heitä laskutusasioissa.  

Harjoittelu toteutetaan yhtäjaksoisena tutkinnossa määriteltynä ajanjaksona samassa 
harjoittelupaikassa. 4. harjoittelussa voidaan tästä poiketa (tuutor ohjeistaa).  

T. Toimintaterapian tutkinto-ohjelman harjoittelutiimi  

 


