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Harjoittelu 2: Osaamistavoitteet ja arviointikriteerit (opetussuunnitelmasta) 

Toimintamahdollisuuksien arviointi ja edistäminen 

Opintojakson osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksilöterapiaprosessin. Hän havainnoi toiminnan 
käyttöä. Opiskelija osaa arvioida asiakkaan toimintamahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä arjen 
toiminnoissa.  
 
Opiskelija osaa valita asiakkaan toimintamahdollisuuksia edistävän tarkoituksenmukaisen 
toiminnan. Opiskelija osaa suhteuttaa toiminnan ja oman toimintansa yksilön vaatimuksia 
vastaaviksi. Opiskelija osaa arvioida muutosta asiakkaan toiminnassa ja perustella muutokset, 
lisäksi hän osaa käsitellä muutosta dialogissa asiakkaan kanssa.  
 
Opiskelija osaa dokumentoida tekemänsä havainnot ja viestiä ne asiakkaalle, omaisille ja 
työryhmälle. Opiskelija osaa laatia arviointiin pohjautuvan jatkosuosituksen.  
 
Opiskelija osaa käyttää ohjausta toimintaterapiaprosessin tukena. Hän pystyy tuottamaan 
yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden asiantuntijoiden kanssa tietoa, joka edistää 
asiakkaan toimintamahdollisuuksia.  
 
Opiskelija tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja sen rajat. Opiskelija hallitsee 
ammattikorkeakoululainsäädännön edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan 
englanninkielen suullisen ja kirjallisen taidon taitotasolla B2. 
 
Edeltävä osaaminen 
 
Toimintaterapeutti terapiasuhteen rakentajana 
Harjoittelu 1 Toimintakyvyn arviointi 
Terapeuttinen toiminta itsestä huolehtimisessa, kotielämässä, asioinnissa ja leikissä 
 
Suositeltavat muut opinnot 
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. 
 
Opintojakson sisältö 
 
• Toimintaterapiaprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä 
asiakkaan kanssa 
• Tavoiteasettelu ja toiminnan valinta yhteistyössä asiakkaan kanssa 
• Toiminnan tarkoituksenmukainen soveltaminen 
• Yksilöterapiaprosessin työnohjaus 
• Toimintaterapialausunto ja jatkosuositus 
• Yhteistoiminnan periaatteet ja prosessi 
• Ammatillinen harkinta 
• Ohjaus ja konsultaatio 
• Tuutorointi, mentorointi ja valmennus 
• Englannin kielen suullinen ja kirjallinen viestintä 
 
 
 
 
 
 
 

https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=76939841


2 
 
Arviointikriteerit, harjoittelu 2 
 
Hyväksytty / Hylätty 
 
Hyväksytty: 
 
Opiskelija osaa: 
 
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen 
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä 
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa 
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta 
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti 
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa 
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet 
- noudattaa turvallisuusohjeita 
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin 
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä 
 
Hylätty 
 
- ei riittävästi hallitse tai arvosta alan tietoa 
- ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä 
- kehittymätön ammatillinen taito 
- ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti 
- ei tunne ammattialan turvallisuuteen tai eettiseen toimintaan liittyviä 
ohjeita 
- vetäytyy yhteistyöstä 
 
Lisätiedot 
 
Opintojaksosta on harjoittelua 11 op ja terapiasuhdeopintoja 1 op. Englantia on 3 op. 

 


