Toimintaterapian työelämäharjoittelu - käytännöstä
osaamista
Tervetuloa!
Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapian tutkintoohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut. Nämä sivut ovat avoimet myös
työelämäkumppaneille.
Toimintaterapian opiskelijalla on neljä käytännön harjoittelujaksoa 3,5
vuoden aikana.

Harjoitteluiden yleisinfo:
Osa 1 mm. wiki, yhteystiedot (pdf)
Osa 2 rikostaustaote, paikkojen hankkiminen ym. (pdf)

Harjoittelut kevätlukukaudella 2019
1. harjoittelu 8.-26.4.2019 (15 pv) - Toimintakyvyn arviointi.
Vastuuopettaja Janett Halonen
2. harjoittelu 26.3.-15.5.2019 (34 pv) -Toimintamahdollisuuksien
arviointi ja edistäminen. Vastuuopettaja Anne Talvenheimo-Pesu
3. harjoittelu 25.3.-17.5.2019 (37 pv) - Toimintamahdollisuuksien
edistäminen. Vastuuopettaja Sanna Piikki

TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE TIETOA
JOBIILISTA
Harjoittelupaikan tarjoaja:
Syksyn 2019 harjoittelupaikkailmoitukset Jobiiliin viimeistään
14.3.2019. Jobiilin etusivulla on järjestelmän kirjalliset
käyttöohjeet (mm. ilmoitusten luontia ja päivitystä varten).
Kevään 2020 harjoittelupaikkailmoitukset kirjataan
Jobiiliin viimeistään 16.10.2019.
TYÖNANTAJAN YOUTUBE-OHJE:

4. harjoittelu 17.1.-15.3.2019 (40 pv) - Toimintaterapia yhteisöissä ja
yhteiskunnassa Vastuuopettaja Riitta Keponen
Kansainvälisen opiskelijan harjoittelu

Tärkeää tietoa opiskelijalle tältä sivulta (linkki)

Jobiilin varausaikataulu opiskelijoille:
Varaa syksyn harjoittelupaikkasi jo keväällä
2019 !!!
Opiskelija: Kun merkitset harjoittelupaikkoja suosikiksi, tarkista
että valitsemasi harjoittelupaikkaa tarjotaan syksylle 2019.

28.3.2019 klo 9.00 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, ei se kuulu tähän hakuajankohtaan.
28.3.2019 klo 12.00 Haku avautuu muun Suomen
ammattikorkeakoulujen opiskelijoille oman alueen paikkoihin sekä niihin
harjoittelupaikkoihin, joissa on pääkaupunkiseudun
ammattikorkeakoulujen lisäksi jokin muu ammattikorkeakoulu.
24.4.2019 klo 9.00 Kaikki Suomen harjoittelupaikat avautuvat
varattaviksi.
MITÄ TULEE MUISTAA JOBIILIVARAUSTA TEHDESSÄ.docx

Kevätlukukauden 2019
harjoittelupaikkalomakkeet.
Täyttäkää harjoittelupaikkalomake, kun harjoittelupaikka on varmistunut:

HARJOITTELUPAIKAN HAKEMINEN
Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapian opiskelijat,
lukuun ottamatta vaihto-opiskelijoita, hankkivat
harjoittelupaikkansa itse.
Jobiili on opiskelijoiden ensisijainen harjoittelun varaustapa.

Harjoittelupaikkalomakkeen täyttäminen on tärkeää sopimusten
tarkistamisen ja opettajaohjauksen järjestämisen vuoksi. Kun
harjoittelupaikkasi on varmistunut, täytä harjoittelupaikkalomake:
1.harjoittelu: https://goo.gl/forms/qUndO3SkYFoRy6iI2
2.harjoittelu: https://goo.gl/forms/kfi5NeYP65yqxCnp1
3.harjoittelu: https://goo.gl/forms/yweSREKaUepGKUSo2

Ohje harjoittelupaikan hakemiseen (pdf)

HUS, psykiatria. Ohje harjoittelupaikan hakemiseeen (pdf)

4.harjoittelu : https://goo.gl/forms/WPDbLkLCaUQaC50D2

HARKKAHELPIT SYKSYLLÄ 2019:
Opiskelijoiden on mahdollista varata s-postilla aika harj.paikan
etsimisen tueksi.
Ohjaus järjestetään Skypen (fb) välityksellä.

Harjoittelut syyslukukaudella 2019
1.harjoittelu 11.11.-29.11.2019 (15 pv) - Toimintakyvyn arviointi.
Vastuuopettaja Janett Halonen.

Varaa aika s-postilla viikkoa ennen harj.koordinaattorilta:
anne.talvenheimo-pesu@metropolia.fi.
Lähetän tällöin skypekutsun opiskelijalle Harkkahelppiin.

2.harjoittelu 24.10.-11.12.2019 (34 pv) - Toimintamahdollisuuksien
arviointi ja edistäminen. Vastuuopettaja Anne Talvenheimo-Pesu
3.harjoittelu 21.10.-11.12.2019 (37 pv) - Toimintamahdollisuuksien
edistäminen. Vastuuopettaja Sanna Piikki
4.harjoittelu 29.8.-18.10.2019 (40 pv) - Toimintaterapia yhteisöissä ja
yhteiskunnassa, vastuuopettaja Riitta Keponen

Jos haluat tiedustella pelkästään mahdollisia
harjoittelupaikkojen yhteystietoja (ei siis ohjeita ja esim.
paikan sopivuutta yms.), ota yhteyttä koulutussuunnittelija
Tiina Veijolaan, tiina.veijola@metropolia.fi

KEVÄÄN 2019 VIIMEINEN HARKKAHELPPI:
Syyslukukauden 2019 harjoittelupaikkalomakkeet

ke 8.5. klo 10-11

Täytä harjoittelupaikkalomake, kun olet saanut harjoittelupaikan:
1.harjoittelu: https://goo.gl/forms/wuP5BB22a4HJUQMB2
2.harjoittelu: https://goo.gl/forms/yb3izkEKDz49YCe23
3.harjoittelu: https://goo.gl/forms/Ckif8Z5tpAxezfsg1
4.harjoittelu: https://goo.gl/forms/GoCfIRrKzQ2SlbYJ3

Jobiilin varausaikataulut syksy 2019
2020 kevään harjoittelu:
Ke 30.10.2019 klo 9 Jobiili avautuu pääkaupunkiseudun
ammattikorkeakoulujen (Arcada, Diak, Laurea ja Metropolia)
opiskelijoille ne pääkaupunkiseudun paikat, joissa vain nämä koulut tai
jotkut näistä on valittu ensisijaisiksi.

HARJOITTELUPÄIVIEN PITUUS
40 t/viikko:
5 x 8 t harjoittelussa, josta 2 t kirjallisia / pv
tai

Ke 30.10.2019 klo 12.00 haku avautuu muun Suomen
ammattikorkeakoulujen opiskelijoille oman alueen paikkoihin sekä niihin
harjoittelupaikkoihin, joissa on pääkaupunkiseudun
ammattikorkeakoulujen lisäksi jokin muu ammattikorkeakoulu.

4 x 8 t harjoittelussa + 1 x 8 t (1 pv) kirjallisia töitä / vk.

Ti 26.11.2019 klo 9.00 kaikki Suomen harjoittelupaikat avautuvat
varattaviksi.

Kirjalliset työt tehdään paikassa, jonka opiskelija on sopinut
yhdessä harjoittelupaikan ohjaajan kanssa.

(32 t/vk, jos viikon sisällä on 1 juhlapyhä = 4 x 8 t, josta 2 t
kirjallisia / pv)

MITÄ TULEE MUISTAA JOBIILIVARAUSTA TEHDESSÄ.docx
Sairauspoissaolon korvaamisesta neuvotellaan ohjaajan ja
opettajan kanssa suhteessa opiskelijan oppimistavoitteisiin.
Jos poissaolo vaikuttaa selkeästi opiskelijan
oppimistavoitteiden saavuttamiseen, on poissaolo korvattava.

