
 
 

HARJOITTELUOHJE  
LOGM-072 

 
Opiskelijalle ohjattu asiakastyö (harjoittelu) on osa kliinisten opintojaksojen kokonaisuutta. Opiskelijan tehtävät 
harjoittelujaksolla määrittelee harjoittelun työympäristö. Alle on koottu sisältöjä, joiden toteutuminen on toivottavaa. 
Sisältöjen toteutuminen vaihtelee harjoittelun työympäristön mukaan, ja siten kaikki eivät välttämättä toteudu eri 
harjoittelupaikoissa yhtäläisesti. Opiskelijoiden tarvitseman ohjauksen määrä vaihtelee 10–20 tunnin välillä jakson 
rakenteesta yms. riippuen. 

SISÄLTÖ 

Ohjaajan työn seuraamisen lisäksi opiskelija harjoittelee jakson aikana 

o asiakkaan ja vanhempien/omaisten haastattelua 
o arviointi- ja tutkimusmenetelmien käyttöä ja tulosten tulkintaa 
o tavoitteiden asettamista ja priorisointia sekä tavoitteiden toteutumisen seurantaa esim. Kelan Omat tavoitteeni 

(entinen GAS) lomakkeen avulla 
o puheterapeuttisten kuntoutusmenetelmien valintaa 
o harjoitteiden suunnittelua sekä teoriatietojen ja eri materiaalien käyttöä harjoitteiden laatimisessa 
o asiakkaan ohjaamista puheterapiaharjoitteissa 
o asiakkaan lähihenkilöiden ohjaamista puheterapiatavoitteita tukevaan toimintaan asiakkaan arjessa 
o terapiaprosessin kirjallista dokumentointia 
o sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuspalvelujen, hallintomallien ja puheterapeutin työnkuvan hahmottamista 

terveydenhuollon eri toimipaikoissa 
 

 
TOTEUTUS 
 
LOGM-072-harjoittelut pyritään toteuttamaan pariharjoitteluina, jossa ohjaajalla tai ohjaajaparilla (joista toinen voi olla 

kokemattomampi) on samanaikaisesti kaksi opiskelijaa ohjattavanaan.  Jos harjoittelussa on vain yksi opiskelija, ohjetta 

sovelletaan sen mukaisesti. 

o harjoittelun kesto voi vaihdella 2–10 viikon välillä 

• tavanomainen kesto on 3–6 viikkoa 

• ohjaaja määrittelee kokonaiskeston mukaan harjoittelupaikassa tehtävien työpäivien määrän viikossa ja 

työpäivien pituudet 

o harjoittelu alkaa, kun opiskelijat tapaavat ohjaajan (harjoittelupaikassa tai etäyhteydessä) noin 5 viikkoa ennen 

työskentelyä harjoittelupaikassa. Tällöin 

• sovitaan ennen työskentelyn alkamista kirjoitettavan teoriakoonnin sisällöstä, (ks. Liite 1 Kirjallisen 

yhteenvedon kirjoitusohje) 

• sovitaan alustavasti harjoittelun toteutusaikataulu ja sisältö 

o harjoittelupaikassa harjoittelu alkaa ohjaajan työn seuraamisella 

• seuranta-ajan pituuden määrittelee ohjaaja 

o seuranta-ajan jälkeen alkaa ohjattu työskentely 

o opiskelijoilla voi olla joko omat asiakkaat tai yhteinen/yhteiset asiakas/asiakkaat 

• ohjaustapaamisissa ovat molemmat opiskelijat läsnä  

o opiskelijan työtuntimäärä koko jaksolla on 135, josta on suunnattu 

• 35 tuntia kirjallisen yhteenvedon ja portfolion tekemiseen 

• 100 tuntia varsinaiseen harjoitteluun, sisältäen ohjaajan työn seuraamisen, asiakastyöskentelyn ja sen 

valmistelun, kirjalliset työt, ohjaukset sekä työpaikan mahdollisesti tarjoaman työnohjauksen 

 

Liitteet: 1 Kirjallisen yhteenvedon kirjoitusohje, 2 Opiskelijan ja ohjaajan tehtävät ja vastuut. 


