Metropolia Ammattikorkeakoulu
Terveys ja hoitaminen
OSAAMISEN ARVIOINTIKEHIKKO
LOPPUVAIHE TAI VAATIVAT OPINNOT (esim. 3.–4. vuosi) /ASIANTUNTIJA
OSAAMISALUEET

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA

AMMATILLINEN TAITO JA TOIMINTA

OSAAMISEN TASO
Kiitettävä 5

Opiskelija

Opiskelija

osoittaa ammattialan tietoperustan
hallinnan ja soveltaa sitä asiantuntevasti
etsii itsenäisesti ammattialansa kansainvälistä, näyttöön perustuvaa tietoa, käyttää ja arvioi sitä kriittisesti

soveltaa ammatillista osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä
ottaa vastuun asiakkaan/potilaan terveydenhuollon hoito- ja palveluprosessin kokonaisuudesta
luo innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon

Hyvä 4–3

soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
arvioi ja käyttää kriittisesti näyttöön
perustuvaa tietoa

soveltaa ammatillista osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa tilanteissa
toimii asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti
soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon

Tyydyttävä 2–1
tai hyväksytty

käyttää ammattialan tietoperustaa
johdonmukaisesti
etsii tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön
perustelee toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla
arvostaa ammattialan tietoperustaa
riittämättömästi
käyttää ammattialan tietoperustaa
riittämättömästi
perustelee toimintaansa riittämättömästi

soveltaa ammatillista osaamistaan erilaisissa tilanteissa
osaa toimia asiakaslähtöisesti
ratkaisee ammatillisia tehtäviä ja ongelmia

Hylätty 0

12.2.2014/ em, av, mm, akp, ph

soveltaa ammatillista osaamistaan riittämättömästi
ei osaa toimia riittävän asiakaslähtöisesti
omaa riittämättömät ammatillisen päätöksenteon taidot

EETTISYYS, YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija
kehittää alansa ammattieettisten
periaatteiden mukaista toimintaa ja
turvallisuutta
kehittää ammattialansa toimintaa
asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä
kulttuuriltaan erilaisten ihmisten
kanssa
toimii tavoitteellisesti, itseään ja
työelämää kehittävästi
arvioi alansa ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja
turvallisuutta
toimii ammattialansa asiantuntijana
monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan
erilaisten ihmisten kanssa
kehittää itseään ja työyhteisöään
toimii turvallisesti ja alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
toimii ammattialansa asiantuntijana
monialaisissa ryhmissä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
kehittää itseään
ei ota toiminnassaan riittävästi
huomioon ammattialan turvallisuutta ja eettisiä periaatteita
omaa riittämättömät valmiudet
ryhmä- ja kehittämistyöhön osallistumiseen

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Terveys ja hoitaminen
OSAAMISEN ARVIOINTIKEHIKKO

KESKIVAIHE TAI EDISTYNEET OPINNOT (esim. 2.–3. vuosi) /EDISTYNYT
OSAAMISALUEET

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA

AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA

OSAAMISEN
TASO
Kiitettävä 5

Opiskelija

Opiskelija

Hyvä 4–3

Tyydyttävä 2–1
tai hyväksytty

Hylätty 0

soveltaa ammattialan käsitteitä ja tietoa
sujuvasti ja laaja-alaisesti
arvioi ja käyttää näyttöön perustuvaa
tietoa

etsii tietoa ja perustelee tietolähteiden
käytön
käyttää ammattialan tietoperustaa johdonmukaisesti
perustelee toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla
osaa etsiä tietoa monipuolisesti oman
ammattialan tietolähteistä ja käyttää
alan tietoperustaa
osoittaa perehtyneisyyden ammattialan
tietoperustaan ja ydinainekseen
ei tunne tai osaa käyttää oman ammattialan käsitteitä riittävästi
käyttää alan tietoperustaa yksipuolisesti
eikä riittävästi tunne alan tietolähteitä

12.2.2014/ em, av, mm, akp, ph

soveltaa ammatillista osaamistaan erilaisissa tilanteissa ja osaa arvioida toimintansa seurauksia
osaa toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti
soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon
soveltaa ammatillista osaamistaan erilaisissa tilanteissa
osaa toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti
osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot
pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
osaa toimia asiakaslähtöisesti
ratkaisee ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja
taitoja ja soveltaa ammatillista osaamistaan riittämättömästi
ei toimi riittävän asiakaslähtöisesti

EETTISYYS YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN
Opiskelija
arvioi alansa ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta
osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja
projekteissa kulttuuriltaan erilaisten
ihmisten kanssa
kehittää itseään ja työyhteisöä
perustelee toimintaa ammattialan
eettisten periaatteiden mukaisesti ja
arvioi toiminnan turvallisuutta
osaa toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa
kehittää itseään
toimii turvallisesti ja ammattialan
eettisten periaatteiden mukaisesti
tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
ei ota toiminnassaan riittävästi
huomioon turvallisuutta ja ammattialan eettisiä periaatteita
ei osoita riittäviä valmiuksia itsensä
kehittämiseen ja ryhmä- ja kehittämistyöhön osallistumiseen

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Terveys ja hoitaminen
OSAAMISEN ARVIOINTIKEHIKKO

ALKUVAIHE TAI PERUSOPINNOT (esim. 1. vuosi) / ALOITTELIJA
OSAAMINEN

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA

AMMATILLINEN TAITO, TOIMINTA

EETTISYYS YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN
TASO
Kiitettävä 5

Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

osaa etsiä tietoa eri tietolähteistä ja perustella niiden käytön
hyödyntää alan tietoperustaa

Hyvä 4–3

osaa etsiä tietoa eri tietolähteistä ja
osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan

Tyydyttävä 2–1
tai hyväksytty

osaa etsiä tietoa yksittäiseen tilanteeseen
osoittaa perehtyneisyyttä alan tietoperustaan
erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta

Hylätty 0

käyttää alan tietoperustaa yksipuolisesti
eikä riittävästi tunne alan tietolähteitä

12.2.2014/ em, av, mm, akp, ph

soveltaa osaamistaan ammatillisissa tilanteissa ja toimii vastuullisesti
osaa toimia asiakaslähtöisesti
osoittaa kykyä ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
osaa toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
osaa toimia asiakaslähtöisesti
osaa toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
pyrkii toimimaan asiakaslähtöisesti
osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot
pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja
taitoja
ei toimi koulutuksen ja ohjauksen mukaisesti

perustelee toimintaa ammattialan
eettisten periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työryhmässä ja projektissa ja jakaa osaamistaan
kehittää itseään
osaa toimia ammattialan eettisten
periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työryhmässä ja projektissa
kehittää itseään
osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
osaa toimia työryhmän jäsenenä
kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
ei ota toiminnassaan riittävästi
huomioon ammattialan turvallisuutta ja eettisiä periaatteita
ei omaa riittäviä valmiuksia ryhmäja kehittämistyöhön osallistumiseen

