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Opiskelijan tehtävät ja vastuut 
   

Opiskelija tekee harjoittelupaikassa tapahtuvan varsinaisen kliinisen asiakastyön ja ohjaustilanteisiin 

osallistumisen lisäksi seuraavia asioita:  

1. Osallistuu opintojakson aloitusinfoon (ohjaaja voi pyytää materiaalit tarvittaessa opiskelijalta tai 
vastuuopettajalta). 

2. Tutustuu ko. kliinisen opintojakson asiakirjoihin Moodlessa ja huolehtii, että niissä määritellyt (mm. 
vaitiolositoumus, rokotteet, rikostaustaote) velvoitteet ovat asianmukaisesti hoidettuina ennen 
harjoittelun alkua. 

3. Täyttää tarvittaessa jakson alussa yhteistyössä ohjaajan kanssa asiakastyöhön liittyvät lomakkeet 
(mm. tiedonsiirtolupa, videointilupa).  

4. Tekee ennen jakson alkua ohjaajan ja mahdollisesti toisen opiskelijan kanssa yhteistyössä kirjallisen 
yhteenvedon teoriakoonnin (ks. Kirjallisen yhteenvedon ohje, liite 1). 

5. Ilmoittaa ohjaajalle mahdollisista poissaoloistaan hyvissä ajoin, pitkäaikaisista (yli 3 päivää kestävistä) 
poissaoloista ilmoitetaan myös vastuuopettajalle mahdollisesti tarvittavien harjoittelun uudelleen 
järjestelyjen sopimiseksi. 

6. Suunnittelee yhteistyössä ohjaajan kanssa jokaisen arviointi-/ja/tai terapiakerran ohjelman, jossa 
käytettävät arviointivälineet ja/tai harjoitteet on linkitetty tavoitteisiin. 

7. Kirjaa itselleen arviointi- ja/tai terapiakerran kulun ja tavoitteiden toteutumisen. 
8. Tekee harjoittelujakson päätyttyä kirjallisen yhteenvedon (ks. Kirjallisen yhteenvedon ohje, liite 1). 
9. Täyttää harjoittelun arviointilomakkeen ennen palautekeskustelua, missä se käydään ohjaajan 

kanssa yhdessä läpi. 
10. Huolehtii jakson lopussa osaltaan asiakastyöhön liittyvien asiapapereiden ja tekemiensä videointien 

palauttamisesta vastuuopettajalle tai tarvittaessa tuhoamisesta. 
11. Täyttää opiskelijapalautelomakkeen. 

 

 

Ohjaajan tehtävät ja vastuut 
 

1) Ohjaaja on vastuussa opiskelijan työskentelystä 

a. Ohjaajalla on vastuu asiakkaasta/kuntoutujasta, hänelle tarjotun puheterapian 
asianmukaisuudesta sekä asiakkaalta tarvittavien lupien hankinnasta. 

b. Ohjaajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että opiskelija saa riittävästi ohjausta ja tukea 
harjoittelujakson aikana.   

c. Ohjaaja huolehtii, että opiskelija noudattaa harjoittelupaikassa vallitsevia rokote-,  
hygienia-, COVID- ja tietosuojaohjeita. 

d. Ohjaaja perehdyttää opiskelijan harjoittelupaikan työkäytänteisiin ja on läsnä ainakin 
ensimmäisessä ja viimeisessä asiakastapaamisessa. 

e. Ohjaaja on paikalla myös aina, kun asiakas tavataan ensimmäisen kerran 
arkiympäristössään (päiväkoti, koulu, koti), mikäli asiakastyöskentely tapahtuu muualla 
kuin ohjaajan omassa työympäristössä. Vain näin arkiympäristöön välittyy tieto siitä, että 
vastuu asiakastyöskentelystä on ohjaajalla eikä opiskelijalla. 



f. Ohjaaja seuraa opiskelijan toteuttamaa puheterapiaa joko paikalla ollen tai videon avulla 
voidakseen sekä ohjata harjoittelun etenemistä että arvioida opiskelijan 
kokonaissuoriutumista. 

 
 

2) Harjoittelun arviointi ja suorituksen rekisteröinti 

a. Ohjaaja arvioi opiskelijan harjoittelun asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioitavana on 

sekä opiskelijan harjoittelun aikainen työskentely että kirjallinen yhteenveto. 

Harjoittelun arviointilomake löytyy logopedian kliinisen harjoittelun sivustolta 

(https://blogs.helsinki.fi/kliininenlogopedia/). Lomakkeeseen liittyvässä ohjeessa on 

tarkempaa ohjeistusta arvioinnin perusteista ja mm. toimintamalli, mikäli opintojakson 

aikana ilmenee asioita, jotka edellyttäisivät kliinisen jakson hylkäämisen harkintaa.  

b. Ohjaaja täyttää arviointilomakkeen ja käy opiskelijan kanssa kasvokkain (voidaan 

toteuttaa myös etäyhteydellä) palautekeskustelun. Keskustelussa annetaan 

molemminpuolista palautetta ja arvioidaan opiskelijan edistymistä ja suoriutumista 

harjoittelun aikana.  

c. Ohjaaja lähettää salatulla sähköpostilla harjoittelun arvioinnin ja arviointipäivämäärän 

harjoittelun vastuuopettajalle suorituksen rekisteröimiseksi. 

d. Ohjaaja lähettää arviointilomakkeen ja kirjallisen yhteenvedon postitse 

vastuuopettajalle. 

 

https://blogs.helsinki.fi/kliininenlogopedia/

