
ARVIOINTIKRITEERIT: LOGOPEDIAN MAISTERIVAIHEEN LYHYT KLIININEN 
OPINTOJAKSO (LOGM-072) 
 

Opiskelija_____________________________________ 

Opiskelijanumero______________________________ 

 

Arviointikriteerit ovat kasvun ja kehittymisen väline, joiden avulla 
 opiskelija voi ohjata omaa oppimistaan, voimavarojaan ja innostustaan kliinisen jakson aikana 
 opiskelija saa lisää eväitä tuleviin kliinisiin jaksoihinsa 
 ohjaaja arvioi opiskelijan työskentelyä ja kehittymistä kliinisen jakson aikana 

 
Arvioinnin on tarkoitus auttaa opiskelijaa itsereflektioon eli uudelleenarvioimaan ja organisoimaan jo opittua, 
ja sen pitäisi noudattaa rakentavan palautteen periaatteita (Niemi-Murola & Pyörälä, 2012). 

Arviointilomakkeen käyttö ja harjoittelun hyväksymisessä huomioitavaa 

- Opiskelijan suoriutuminen kaikilla kliinisillä jaksoilla arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty 
- Ohjaaja antaa jakson aikana palautetta opiskelijan tiedollisesta osaamisesta ja työskentelystä, jotta 

opiskelijalla on jo jakson aikana mahdollisuus oman toimintansa muuttamiseen tarvittaessa 
o Arviointikriteereitä suositellaan käytettäväksi arviointikeskustelujen pohjana 
o Arviointilomakkeesta rastitetaan vain jakson kannalta tarkoituksenmukaiset kohdat, minkään 

tietyn rastin puuttuminen tai tietty rastimäärä ei johda suoraan hylkäykseen 
- On toivottavaa, että ennen jakson päätösarviointia opiskelija myös itse täyttää arviointilomakkeen 

(itsereflektio), jolloin keskusteluun tulevat samalla tavoin sekä opiskelijan ja ohjaajan näkemykset 
työskentelystä 

- Lyhyissä kliinisissä opintojaksoissa erityisesti tarkasteltavia osa-alueita ovat vuorovaikutustaidot 
asiakassuhteessa, tiedollinen osaaminen, potilasturvallisuus, oman toiminnan vastuullisuus ja 
lomakkeen loppuun kootaan yhdessä vahvuudet ja kehittämiskohteet tulevaa pitkää harjoittelua 
varten 

- Maisterivaiheessa pitkän harjoittelun osalta erityisesti tarkasteltavia osa-alueita ovat itsenäinen 
tiedollinen osaaminen, potilasturvallisuus, oman toiminnan vastuullisuus sekä vuorovaikutustaidot 
asiakassuhteessa ja työyhteisössä  

- Harjoittelujakson alussa opiskelija kirjaa arviointilomakkeen alkuun vahvuutensa ja 
kehittämiskohteensa (henkilökohtaiset tavoitteensa) ko. jakson aikana ja keskustelee niistä ohjaajansa 
kanssa. 

- Lisätietoa arviointikriteereistä ja niiden taustasta löytyy kliinisten opintojaksojen ohjaajille suunnatusta 
blogista osoitteesta blogs.helsinki.fi/kliininenlogopedia/ 

 

 

 



Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (henkilökohtaiset tavoitteeni) ovat: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. TIEDOLLINEN PERUSTA 

Hallitsee riittävän tiedollisen perustan harjoittelun aihepiireistä, kuten ihmisten kommunikaatiosta ja 
nielemisestä sekä niihin liittyvistä prosesseista, kehityksestä ja häiriöistä, erityisesti vuorovaikutus-, kieli-, 
puhe-, ääni- ja nielemishäiriöiden kuvauksesta, arvioinnista ja hoidosta. 

Opiskelija 

 Hallitsee tiedollisen pohjan kommunikaatio- ja/tai nielemishäiriöistä  
 Osaa selittää ohjaajan tukemana näihin liittyvät ominaispiirteet (anatomiset / fysiologiset, akustiset, 

psykologiset, kehitykselliset sekä kielelliset ja kulttuurisidonnaiset tekijät jne.) 
 Osaa ohjaajan tukemana perustaa työnsä ajantasaiseen näyttöön perustuvaan tietoon 
 Osaa ohjaajan tukemana etsiä tietoa eri lähteistä ja osaa suhtautua tutkimusasetelmiin, -tuloksiin ja -

päätelmiin kriittisesti 
 Osoittaa kiinnostusta oppia uutta  
 Lisätietoja (esim. opiskelija on kehittynyt huomattavasti jossakin asiassa): 

________________________________________________________________ 

 

Palautekeskustelussa on erityisesti huomioitava, jos opiskelija(n) 

 Tiedollinen pohja on puutteellinen eikä siihen osata viitata tai sitä tulkitaan virheellisesti  
 Ei osaa etsiä tietoa eri lähteistä eikä suhtautua tutkimusasetelmiin, -tuloksiin ja -päätelmiin kriittisesti 
 Ei ole kiinnostunut jakamaan tai omaksumaan uutta tietoa  
 Jotakin muuta: 

________________________________________________________________ 

  



2. ASIAKKAAN ARVIOINTI, KLIINISEN TIEDON KOKOAMINEN JA NIISTÄ TEHTÄVÄT JOHTOPÄÄTÖKSET 

Puheterapeuttisen arvioinnin toteutus eettisesti kestävästi ja perustelluin menetelmin.  

Opiskelija 

 Osaa ohjaajan tukemana hyödyntää ICF-kehystä monipuolisesti asiakkaan tilannetta ja toimintakykyä 
arvioidessaan 

 Osaa ohjaajan tukemana kerätä relevanttia tietoa potilastietojärjestelmistä, haastattelemalla ja 
havainnoimalla asiakasta sekä vastaanotolla että asiakkaan lähiympäristössä 

 Osaa ohjaajan tukemana kerätä relevanttia tietoa käyttämällä perusteltuja testaus- ja 
arviointimenetelmiä 

 Osaa ohjaajan tukemana valita asianmukaiset testaus- ja arviointivälineet ja käyttää niitä luotettavasti 
 Osaa ohjaajan tukemana tulkita logopedisillä arviointimenetelmillä saatuja tuloksia objektiivisesti ja 

kriittisesti ja tehdä perusteltuja johtopäätöksiä asiakkaan tilanteeseen liittyen 
 Osoittaa kiinnostusta oppia lisää arvioinnista 
 Lisätietoja (esim. opiskelija on kehittynyt huomattavasti jossakin asiassa): 

_______________________________________________________________ 

 

Palautekeskustelussa on erityisesti huomioitava, jos opiskelija 

 Ei osaa ohjausta saatuaan kerätä relevanttia tietoa potilasasiakirjoista, haastattelemalla ja 
havainnoimalla asiakasta sekä vastaanotolla että asiakkaan lähiympäristössä 

 Ei osaa ohjausta saatuaan valita asianmukaisia testaus- ja arviointivälineitä ja käyttää niitä luotettavasti 
 Ei osaa ohjausta saatuaan tulkita logopedisillä arviointimenetelmillä saatuja tuloksia objektiivisesti ja 

kriittisesti ja tehdä perusteltuja johtopäätöksiä asiakkaan tilanteeseen liittyen 
 Kuvaa olennaisia asioita puutteellisesti ja/tai virheellisesti 
 Ei osoita kiinnostusta jakaa tai omaksua uutta tietoa arvioinnista 
 Jotakin muuta: 

________________________________________________________________ 

  



3. PUHETERAPEUTTISEN KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ TYÖN DOKUMENTOINTI 

Puheterapeuttisen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus niin, että se edistää asiakkaiden toimintakykyä 
ICF-kehyksen (liite 2) mukaisesti.  

Opiskelija 

 Osaa ohjaajan tukemana tunnistaa asiakkaan puheterapian tarpeen tehdyn arvion perusteella 
 Osaa ohjaajan tukemana suunnitella kuntoutuksen tavoitteet ICF-kehystä hyödyntäen yhdessä 

asiakkaan kanssa 
 Osaa ohjaajan tukemana käyttää näyttöön perustuvia ja puheterapeuttikunnan yleisesti hyväksymiä 

kuntoutusmenetelmiä 
 Osaa ohjaajan tukemana suunnitella puheterapiajakson rakenteen vastaamaan asetettuja tavoitteita 
 Osaa ohjaajan tukemana suunnitella ja tuottaa itsenäisesti yksilöllistä kuntoutusmateriaalia asiakkaille  
 Osaa ohjaajan tukemana arvioida kuntoutuksen vaikutusta ja tarvittaessa muokata toimintaa 
 Osaa ohjaajan tukemana ohjata asiakkaan omaisia ja lähiympäristöä terapiajaksojen aikana 
 Ymmärtää potilasturvallisuuden merkityksen käytännön työssä (esim. materiaalien turvallisuus lasten 

kannalta, kotikäyntien turvallisuus, potilasasiakirjojen säilytys, asiakaskirjaukset) 
 Osaa ohjaajan tukeman toimia voimassa olevien asiakirjakäytänteiden mukaisesti, kuten asianmukaiset 

merkinnät päivittäismerkinnöissä/potilasasiakirjoissa, kirjausten aikataulut sekä asiakirjojen arkistointi, 
ja noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä 

 Raportoi vain sellaista tietoa, jonka on itse hankkinut tai kerännyt 
 Osoittaa kiinnostusta oppia lisää kuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta 
 Lisätietoja (esim. opiskelija on kehittynyt huomattavasti jossakin asiassa): 

_______________________________________________________________ 

 

Palautekeskustelussa on erityisesti huomioitava, jos opiskelija 

 Puheterapian toteutus ei vastaa suunnitelmia ja/tai asetettuja tavoitteita 
 Ei osaa ohjausta saatuaan suunnitella ja tuottaa itsenäisesti yksilöllistä kuntoutusmateriaalia asiakkaille  
 Ei osaa ohjausta saatuaan arvioida kuntoutuksen vaikutusta eikä tarvittaessa muokata toimintaa 
 Ei osaa ohjausta saatuaan ohjata asiakkaan omaisia ja lähiympäristöä terapiajaksojen aikana 
 Ei osaa toimia ohjaajan tukemana voimassa olevien asiakirjakäytänteiden mukaisesti, kuten 

asianmukaiset merkinnät päivittäismerkinnöissä/potilasasiakirjoissa, kirjausten aikataulut sekä 
asiakirjojen arkistointi, ja noudattaa voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä 

 Ei osoita kiinnostusta oppia lisää kuntoutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja työn dokumentoinnista 
 Jotakin muuta: 

________________________________________________________________ 

  



 

4. OPISKELIJAN VUOROVAIKUTUSTAIDOT 

Suullisten ja kirjallisten vuorovaikutustaitojen hallitseminen. Kirjallista vuorovaikutusta voi tarkastella sekä 
asiakastyön dokumentoinnin että kirjallisen yhteenvedon avulla. 

Opiskelija 

 Osaa käyttää vuorovaikutustaitojaan rakentavasti, kunnioittavasti ja yhteistyötä vahvistavasti sekä 
asiakastyössä että ohjaajan kanssa 

 Hallitsee keinoja luoda hyvä ja luottamuksellinen suhde asiakkaaseen  
 Hallitsee ohjaajan tukemana puheterapiavuorovaikutuksen (liite 4) periaatteet kuntoutustyössä 
 Osaa ohjaajan tukemana kertoa kirjallisesti ja/tai suullisesti asiakkaalle ja läheisille ymmärrettävästi 

puheterapeuttisen arvioinnin tuloksista ja kuntoutuksen mahdollisuuksista ja toteutuksesta 
 Osaa vastaanottaa ohjaajalta saamaansa palautetta työskentelystään 
 Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa omassa vuorovaikutustyylissään 
 Osoittaa kiinnostusta omaksua uusia vuorovaikutuksen keinoja ja tarvittaessa muuttamaan omaa 

vuorovaikutustyyliään 
 Lisätietoja (esim. opiskelija on kehittynyt huomattavasti jossakin asiassa): 

_______________________________________________________________ 

 

 

Palautekeskustelussa erityisesti on huomioitava, jos opiskelija(n) 

 Ei hallitse keinoja luoda hyvä ja luottamuksellinen suhde asiakkaaseen 
 Ei osaa ohjausta saatuaan kertoa asiakkaalle ja läheisille ymmärrettävästi puheterapeuttisen arvioinnin 

tuloksista ja kuntoutuksen mahdollisuuksista ja toteutuksesta 
 Ei osaa vastaanottaa ohjaajalta palautetta vuorovaikutuksestaan 
 Kyky pitää katsekontaktia ohjaajaan tai asiakkaaseen on puutteellinen 
 Ei tunnista oman vuorovaikutustyylinsä kehittämistarpeita 
 Jotakin muuta: 

_______________________________________________________________ 

 

  



5. OMAN TOIMINNAN JA OMAN TYÖN JOHTAMINEN  

Hallitsee ja tunnistaa yleisiä työelämätaitoja, kuten omat työskentelytavat liittyen ajanhallintaan ja 
työtehtävien priorisointiin.  Ymmärtää oman osaamisensa, jaksamisensa ja tekojensa merkityksensä.  

Opiskelija 

 Osaa hallita työmäärää ja resursseja sekä priorisoida tehtäviä tarvittaessa 
 Ymmärtää fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin merkityksen omassa työssä jaksamiseen 
 Osaa tukeutua ohjaajaan ja kliinisten opintojen vastuuopettajaan, mikäli tunnistaa haasteita työn 

sisältöjen tai määrän hallinnassa 
 Osaa tunnistaa oman osaamisensa ja voimavarojensa rajat asiakastyössä 
 Pitää kiinni henkilökohtaisista ja ammatillisista rajoista asiakastyössä 
 Kunnioittaa opiskelijakollegojen ja muiden ammattihenkilöiden ammattitaitoa 
 Pystyy sietämään epävarmuutta ja analysoimaan tilanteita sekä muuttamaan toimintaansa tilanteen 

niin vaatiessa 
 Osaa kuvata ja tarkastella omaa oppimistaan, osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan 
 Hahmottaa tulevaa pitkää harjoittelua koskevia toiveita 
 Raportoi rehellisesti ja suoraan vertaisilleen ja ohjaajalleen 
 Kertoo totuuden silloinkin, kun se tuntuu vaikealta 
 Suorittaa tehtävänsä huolellisesti ja perusteellisesti 
 Osoittaa kiinnostusta oppia lisää työelämätaitoja 
 Lisätietoja (esim. opiskelija on kehittynyt huomattavasti jossakin asiassa): 

_______________________________________________________________ 

 

 

Palautekeskustelussa on erityisesti huomioitava, jos opiskelija 

 Ei hahmota tai osaa sanoittaa oman osaamisensa muutosta tai oppimisprosessiaan harjoittelun aikana 
 Ei ole tietoinen omista rajoituksistaan, ei pyydä apua sitä tarvitessaan 
 Ei muuta toimintaansa saamansa palautteen mukaan 
 Ei ole valmistautunut ohjauksiin 
 On huolimaton ja laiminlyö tehtäviään 
 Esittää harhaanjohtavaa tietoa tai jättää raportoimatta oleellisia asioita 
 Syyttää ulkoisia tekijöitä omista toimintavirheistään 
 Jotakin muuta: 

_______________________________________________________________ 

  



6. EETTISYYS JA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Puheterapeutin toimintaa koskevan, voimassa olevan lainsäädännön ja SPTL:n (1), ETENE:n (2) ja TENK:n (3) 
eettisten ohjeiden sekä Käypä hoito -suositusten noudattaminen.  

(1) SPTL, Suomen puheterapeuttiliitto, https://puheterapeuttiliitto.fi/ 

(2) ETENE, Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, https://etene.fi/etusivu 

(3) TENK, Tutkimuseettinen neuvottelukunta https://www.tenk.fi/ 

 

Opiskelija 

 Ymmärtää ja toimii voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön mukaisesti 
ja ymmärtää sen velvoittavuudet, kuten asiakirjakäytänteet ja tietosuojalainsäädäntö 

 Työskentelee asiakastyössä luottamuksellisesti, tasavertaisesti ja vastuullisesti sekä 
salassapitovelvollisuutta noudattaen 

 Osoittaa kiinnostusta oppia uutta eettisistä kysymyksistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
lainsäädännöstä 

 Lisätietoja (esim. opiskelija on kehittynyt huomattavasti jossakin asiassa): 

_______________________________________________________________ 

 

Palautekeskustelussa on erityisesti huomioitava, jos opiskelija 

 Ei toimi voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön mukaisesti eikä 
ymmärrä sen velvoittavuutta, kuten asiakirjakäytänteet ja tietosuojalainsäädäntö 

 Ei työskentele asiakastyössä luottamuksellisesti ja vastuullisesti 
 Ei pidä kiinni henkilökohtaisista ja ammatillisista rajoista asiakastyössä 
 Jotakin muuta:  
_________________________________________________________________ 
 
  



7. KIRJALLINEN YHTEENVETO 

Opiskelija 

 Osaa kuvata kirjalliseen yhteenvetoon organisaation, eri asiakasryhmät, kuntoutusideologian ja oman 
työn sekä osaa pohtia harjoitteluun liittyviä asioita 

 Osaa käyttää logopedian peruskäsitteitä ja -termejä asianmukaisesti 
 Osaa kuvata ja dokumentoida omaa osaamistaan 
 Osaa kuvata ja tarkastella omaa oppimistaan, osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan 
 Kirjallinen yhteenveto on koherentti ja täsmällinen ja se etenee loogisesti 
 Lisätietoja (esim. opiskelija on kehittynyt huomattavasti jossakin asiassa): 

_________________________________________________________________ 

 

Palautekeskustelussa on erityisesti huomioitava, jos opiskelija(n) 

 Ei osaa käyttää logopedian peruskäsitteitä ja -termejä asianmukaisesti 
 Kirjallinen työ on epäkoherentti ja siinä on paljon epätäsmällisyyksiä, väärinkäsityksiä ja suoranaisia 

virheitä 
 Jotain muuta:  

_________________________________________________________________ 

 

 

 
Harjoittelun arviointi- ja palautekeskustelu: ______/______ 202_ 

 
 Harjoittelu on hyväksytty 
 Harjoittelu on hylätty 

 
 
Ohjaaja(t): ________________________________________________________________________ 
 
Opiskelija: ________________________________________________________________________ 
 
 
OMAT VAHVUUTENI OVAT: 
1)  
2)  
3)  
 
SEURAAVASSA HARJOITTELUSSA KIINNITÄN HUOMIOTA ERITYISESTI NÄIHIN: 
1)  
2) 
3) 


