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ARVIOINNIN KOHDE:    
 
1.    VANHUSTYÖN ETIIKKA JA ASEMA YHTEISKUNNASSA 
 
Arviointikriteerit: 
 
KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x
• Arvostaa vanhuksen 

ainutlaatuista elä-
mänhistoriaa ja ottaa 
huomioon tämän ih-
misyyden eri puolet 
kokonaisvaltaisesti 

 

 • Arvostaa vanhuksen 
elämänhistoriaa ja 
käyttää uudistuvaa 
vanhuskäsitystä työs-
sään 

 • Käyttää uudistuvaa 
vanhuskäsitystä työs-
sään, vaikka tarvit-
seekin ajoittain vielä 
ohjausta 

 • Suhtautuu vanhuu-
teen kielteisesti eikä 
arvosta vanhusta 

 

• Ottaa työssään huo-
mioon vanhuksen 
perheen, lähiympä-
ristön ja hoitoyhtei-
sön ja toimii voima-
varalähtöisesti sekä 
edistää vanhuksen 
osallistumista yhteis-
kuntaan 

 

 • Ottaa työssään huo-
mioon vanhuksen 
perheen, lähiyhteisön 
ja hoitoyhteisön ja 
toimii voimavaraläh-
töisesti 

 • Toimii voimavara-
lähtöisesti yhteis-
työssä vanhusten ja 
heidän läheistensä 
kanssa 

 • Jättää huomioimatta 
vanhuksen läheiset ja 
sosiaaliset verkostot 
eikä toimi vanhuksen 
yhteiskuntaan osal-
listumista edistävästi 

 

• Soveltaa tietoutta eri 
kulttuurien suhtau-
tumisesta vanhuuteen 
monikulttuurisessa 
toimintaympäristös-
sä. 

 

 • Tietää ja pystyy työ-
ryhmän  tuella otta-
maan huomioon, mi-
ten eri kulttuureissa 
suhtaudutaan van-
huuteen 

 • Tietää pääpiirteis-
sään, miten eri kult-
tuureissa suhtaudu-
taan vanhuuteen 

 • Jättää huomioimatta 
monikulttuurisuuden 
merkityksen vanhus-
työssä  

 

• Toimii työssään van-
huslähtöisesti ja tie-
dostaa omia vanhe-
nemiseen liittyviä 
käsityksiään, asentei-
taan ja arvojaan 

 • Toimii useimmiten 
vanhuslähtöisesti , 
osaa pohtia omia 
vanhenemiseen liit-
tyviä käsityksiään, 
asenteitaan ja arvo-
jaan 

 • Toimii usein rutii-
ninomaisesti työs-
sään ja pohtii satun-
naisesti omia van-
huuteen liittyviä kä-
sityksiään, asentei-
taan ja arvojaan 

 

 • Toimii työssään ru-
tiininomaisesti eikä  
osaa pohtia omia 
vanhuuteen liittyviä 
käsityksiään, asentei-
taan ja arvojaan 

 

• Arvostaa vanhustyö-
tä ammattina, toimii 
hoitotyössä eettisten 
periaatteiden mukaan 
ja arvioi niiden mer-
kitystä omissa valin-
noissaan sekä ylei-
semmin vanhustyös-
sä 

 

 • Arvostaa vanhustyötä 
ammattina ja toimii  
hoitotyön eettisten 
periaatteiden mukai-
sesti 

 • Noudattaa työssään 
ammattieettisiä peri-
aatteita  

 • Laiminlyö ammatti-
eettisten periaattei-
den ja säädösten 
noudattamista 

 

• Soveltaa vanhustyön 
historian ja nykyhet-
ken tietoutta, tuntee 
ajankohtaisia van-
huskysymyksiä ja 
pohtii tulevaisuuden 
haasteita työnsä ke-
hittämisessä 

 
 
 

• Hyödyntää vanhus-
työn historiaa, ottaa 
huomioon nykyhet-
ken ajankohtaisia 
haasteita ja  osallis-
tuu työryhmän jäse-
nenä  työnsä kehit-
tämiseen 

 • Osallistuu ohjatusti 
työryhmän jäsenenä  
työnsä kehittämiseen 
ja tunnistaa nykyhet-
ken ja tulevaisuuden 
keskeiset haasteet 
vanhustyössä 

 
 
• Suhtautuu välinpitä-

mättömästi vanhus-
työn historiaan, ny-
kyhetken tietouteen 
ja tulevaisuuden 
haasteisiin sekä 
työnsä kehittämiseen 
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• Tietää ja ottaa huo-
mioon työssään van-
henemiseen liittyvät 
väestölliset ja yhteis-
kunnalliset muutok-
set ja vanhenevan 
väestön määrän kas-
vun 

 • Tietää työhönsä ja 
väestön vanhenemi-
seen liittyvien väes-
töllisten ja yhteis-
kunnallisten muutos-
ten sekä vanhenevan 
väestön määrän kas-
vun merkityksen 

 

 • Tiedostaa ohjattuna 
vanhenemiseen liit-
tyvät keskeiset väes-
tölliset ja yhteiskun-
nalliset muutokset 

 • Jättää huomioimatta  
vanhenemiseen liit-
tyvät väestölliset ja 
yhteiskunnalliset 
muutokset 

 

• Toimii vanhustyötä 
ohjaavien hoito- ja 
palvelujärjestelmän 
säädösten mukaan ja 
ymmärtää niiden 
merkityksen  

 • Noudattaa vanhus-
työtä ohjaavia hoito- 
ja palvelujärjestel-
män säädöksiä 

 • Noudattaa vanhus-
työtä ohjaavia hoito- 
ja palvelujärjestel-
män säädöksiä 

 • Ohjattunakin laimin-
lyö vanhustyötä  oh-
jaavia hoito- ja pal-
velujärjestelmän  
säädösten noudatta-
misen       

         

 

• Varmistaa osaltaan 
hoito- ja palveluket-
jujen toimivuuden ja 
toimii yhteistyössä 
kolmannen sektorin 
kanssa ja verkostois-
sa 

 • Toimii yhteistyössä 
vanhusten sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
palvelujen järjestäji-
en kanssa ja kolman-
nen sektorin kanssa 
sekä verkostoissa 

 

 • Toimii yhteistyössä 
vanhusten sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
palvelujen järjestäji-
en kanssa 

 • Suhtautuu välinpitä-
mättömästi yhteis-
työhön vanhusten so-
siaali- ja terveyden-
huollon  palvelujen 
järjestäjien kanssa       

 

• Hyödyntää laatuajat-
telua ja hallitsee ta-
vallisimmat laadun 
kehittämisen mene-
telmät omassa työs-
sään sekä vanhusten 
hoito- ja palvelujär-
jestelmiä kehitettäes-
sä 

 

 • Toimii vanhustyön 
laatuajattelun mu-
kaan ja tuntee kes-
keiset laadun kehit-
tämisen menetelmät 
omassa työssään 

 • Toimii vanhustyön 
laatuajattelun mu-
kaan, vaikka tarvit-
seekin vielä ajoittain 
ohjausta 

 • Ei toimi työyksikös-
sä kehitetyn /sovitun 
laatuajattelun ja oh-
jeiden mukaisesti 

 

• Soveltaa kestävän 
kehityksen periaattei-
ta työssään ja valit-
see hoito- ja kulutus-
tarvikkeita elinkaari-
analyysin mukaan 

 • Toimii kestävän ke-
hityksen periaattei-
den mukaisesti ja va-
litsee hoito- ja kulu-
tustarvikkeita elin-
kaarianalyysin mu-
kaan 

 • Noudattaa kestävän 
kehityksen periaatet-
ta työssään, vaikka 
tarvitseekin vielä 
ajoittain ohjausta 

 • Kestävän kehityksen 
periaatteet eivät näy 
toiminnassa 

 

 
HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

ARVIOINNIN KOHDE:     
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2. VANHUKSEN KOHTAAMINEN 
 
Arviointikriteerit: 
 
KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x
• Kunnioittaa vanhuksen 

itsemääräämisoikeutta ja 
ottaa vanhus ja hänen lä-
heisensä mukaan hoitoa 
ja kuntoutusta koskeviin 
valintoihin ja päätöksen-
tekoon 

 

 • Ottaa huomioon 
vanhuksen itsemää-
räämisoikeuden ja 
ottaa läheiset mu-
kaan hoitoon 

• Saa aikaan toimivaa 
yhteistyötä vanhuksen 
ja hänen läheistensä 
kanssa 

 • Toiminta ei ole 
vanhuksen itse-
määräämisoikeut-
ta kunnioittavaa 

 

• Tukee vanhuksen voi-
mavaroja, toimii voima-
varalähtöisesti ja myön-
teisen ihmiskäsityksen 
mukaisesti 

 • Hyödyntää vanhuk-
sen voimavaroja ja 
toimii voimavaraläh-
töisesti 

• Hyödyntää vanhuksen 
voimavaroja ja toimii 
voimavaralähtöisesti, 
mutta tarvitsee ohjaus-
ta ja tukea 

 

 • Jättää huomioi-
matta vanhuksen 
voimavarat 

 

• Edistää vanhuksen täysi-
valtaisia mahdollisuuksia 
hyvään ja mielekkääseen 
elämään. 

 • Tukee vanhuksen 
hyvän  ja mielekkään 
elämän toteutumista 

• Osaa ohjatusti tukea 
vanhuksen hyvän ja 
mielekkään elämän to-
teutumista 

 • Osoittaa välinpi-
tämättömyyttä 
vanhuksen hyvän 
ja täysivaltaisen 
elämän toteutumi-
sessa 

 

 

• Soveltaa hoitotyössä 
tietoutta yleisimmistä 
vanhusten fyysisistä ja 
psyykkisistä sairauksista 
ja niiden hoidosta 

 • Osaa hoitotyössä 
käyttää tietoa ylei-
simmistä fyysisistä 
ja psyykkisistä saira-
uksista hoitotyössä 
ja toimii  näiden tie-
tojen mukaisesti  

• Hyödyntää vanhusten-
hoidossa tietoutta ylei-
simmistä vanhuuden 
fyysisistä ja psyykki-
sistä sairauksista, ai-
votoimintojen muu-
toksista, aistitoimin-
noista ja rappeutu-
misilmiöistä, vaikka 
uusissa tilanteissa 
esiintyykin vielä puut-
teita 

 

 • Ei osaa hyödyntää 
tietoutta vanhus-
ten yleisimmistä 
fyysisistä ja 
psyykkisistä sai-
rauksista 

 

• Osaa hoitaa dementoitu-
neita asiakkaita/ potilaita  
ja psykogriatrisia potilai-
ta ja tietää millaisia haas-
teita nämä potilasryhmät 
tuovat vanhustyölle 

 

 • Osaa hoitaa demen-
toituneita asiakkaita/ 
potilaita ja psykoge-
riatrisia potilaita 

• Osaa ohjeiden mukaan 
hoitaa dementoituneita 
asiakkaita/ potilaita ja 
psykogeriatrisia poti-
laita 

 • Merkittäviä tiedol-
lisia ja taidollisia 
puutteita demen-
toituneen asiak-
kaan/ potilaanhoi-
dossa 

 

• Ottaa työssään huomioon 
vanhenemisen vaikutuk-
sia sosiaaliseen kanssa-
käymiseen, rooleihin, 
käyttäytymiseen, muis-
tiin, oppimiskykyyn, 
henkiseen suoritusky-
kyyn. Tukee aktiivisesti 
vanhuuteen sosiaalistu-
mista 

 • Ottaa huomioon 
työssään vanhenemi-
sen vaikutuksia sosi-
aaliseen kanssa-
käymiseen, roolei-
hin, käyttäytymi-
seen, muistiin, op-
pimiskykyyn, henki-
seen suorituskykyyn. 
Tukee vanhuuteen 
sosiaalistumista. 

• Ottaa huomioon van-
huuteen sopeutumista 
edistävät ja vaikeutta-
vat tekijät ja rohkaisee 
vanhusta sosiaaliseen 
kanssakäymiseen 

 • Ei käytä työssään 
tietoa vanhenemi-
sesta ja van-
henemismuutok-
sista ja niiden vai-
kutuksista van-
huksen elämään, 
ei rohkaise van-
huuteen sosiaalis-
tumista 
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• Ottaa huomioon aisti-

toimintojen muutokset ja 
niiden vaikutukset hen-
kiseen hyvinvointiin, 
mielenterveyteen ja suo-
rituskykyyn, tukien van-
husta ja hänen läheisiään 
selviytymisessä 

 • Ottaa huomioon 
aistitoimintojen 
muutokset ja vaiku-
tukset suoritusky-
kyyn ja mielenter-
veyteen sekä tukee 
vanhusta ja hänen 
läheisiään selviyty-
misessä 

 

• Ottaa huomioon aisti-
toimintojen muutokset 
ja vaikutukset suori-
tuskykyyn ja mielen-
terveyteen 

 • Ei ota huomioon 
aistitoimintojen 
muutoksia ja nii-
den vaikutuksia 
edes suoritusky-
kyyn 

 

• Osaa selittää vanhukselle 
ikääntymisen myötä ta-
pahtuvia muutoksia (ku-
ten unet ja unettomuuden 
eri muotoja ja syitä). ja 
hänen läheisilleen 

 • Tietää vanhukselle 
ikääntymisen myötä 
tapahtuvista muutok-
sista ja osaa kertoa 
vanhukselle unetto-
muuden syitä sekä 
neuvoa vanhusta uni- 
ja valverytmin häiri-
öissä 

 

• Neuvoo vanhusta uni- 
ja valverytmin häiri-
öissä 

 • Ei osaa neuvoa 
uni- ja valveryt-
min häiriöissä 

 

• Tunnistaa, arvioi ja eh-
käisee vanhusten sosiaa-
lisia erityisongelmia (vä-
kivaltaa ja muuta kaltoin 
kohtelua, päihteiden 
käyttöä, sekä syrjäytymi-
sen syitä)  

• Tunnistaa riskialttiin 
käytöksen 

 • Tunnistaa ja ottaa 
toiminnassaan huo-
mioon vanhusten so-
siaalisia erityis-
ongelmia (väkivaltaa 
ja muuta kaltoin 
kohtelua, päihteiden 
käyttöä ja syrjäyty-
misen syitä) 

 

• Ottaa huomioon joi-
tain vanhuksen eri-
tyisongelmia 

 • Jättää huomioi-
matta vanhuksen 
sosiaaliset  eri-
tyisongelmat eikä 
tunnista riski-
altista käytöstä 
ohjauksesta huo-
limatta 

 

• Tukee ja ohjaa vanhusta 
ja hänen läheisiään eri-
laisten päihdeongelmien 
hoidossa 

 • Ohjaa vanhusta ja 
hänen läheisiään eri-
laisten päihdeongel-
mien hoidossa työ-
ryhmän jäsenenä 

 

•  Ohjaa vanhusta eri-
laisten päihdeongel-
mien hoidossa työ-
ryhmän jäsenenä 

 • Suhtautuu välin-
pitämättömästi 
vanhuksen päih-
deongelmaan ja  
sen hoitoon 

 

• Kykenee kohtaamaan 
aggressiivisesti käyttäy-
tyvän vanhuksen tai hä-
nen läheisensä 

 • Kykenee kohtaa-
maan aggressiivisesti 
käyttäytyvän van-
huksen tai hänen lä-
heisensä työryhmän 
jäsenenä 

 

• Kykenee kohtaamaan 
aggressiivisesti käyt-
täytyvän vanhuksen, 
mutta tarvitsee näissä 
tilanteissa vielä ohja-
usta ja tukea 

 • Välttelee aggres-
siivisesti käyttäy-
tyvän vanhuksen 
ja hänen läheisen-
sä kohtaamista 

 

• Hallitsee väkivaltatilan-
teet ja osaa tarvittaessa 
puolustaa itseään halliten 
omat tunteensa 

 • Osaa tarvittaessa 
toimia väkivaltati-
lanteissa ja puolustaa 
itseään 

• Osaa tarvittaessa puo-
lustaa itseään 

 • Ei hallitse väki-
valtatilanteita tai 
provosoituu näissä 
tilanteissa 

 

 

 
 
 
 
HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________



 6

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 



 7

ARVIOINNIN  KOHDE: 
 
3.   YKSILÖLLINEN VANHUSTYÖ 
 
3.1. GERONTOLOGINEN HOITO- JA SOSIAALIPALVELUTYÖ 
 
Arviointikriteerit: 
 
KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x
• Määrittelee vanhuksen 

hoidon ja huolenpidon tar-
peen ottaen huomioon hä-
nen yksilölliset tapansa ja 
tottumuksensa 

 • Toimii tarpeen 
määrittelyssä van-
huslähtöisesti 

• Käyttää erilaisia 
tiedonkeruumene-
telmiä vanhuksen 
hoidon ja palvelun 
suunnittelussa 

 

 • Toimii mekaanisesti 
vanhuksen hoidon 
ja huolenpidon tar-
peen määrittelyssä 

 

• Osallistuu työryhmässä 
yksilöllisen hoito- ja pal-
velusuunnitelman laadin-
taan ja ylläpitoon 

 • Osallistuu työryh-
män jäsenenä hoi-
to- ja palvelusuun-
nitelman laadintaan

• Osaa laatia vanhuk-
selle hoitosuunni-
telman, vaikka tar-
vitseekin työssään 
vielä ajoittain ohja-
usta 

 

 • Ei osaa laatia van-
hukselle hoitosuun-
nitelmaa 

 

• Arvioi suunnitelmia ja 
tekee niihin tarvittavat 
muutokset yhdessä työ-
ryhmän kanssa 

 • Arvioi hoito- ja 
palvelusuunnitel-
mien toimivuutta 

• Arvioi vanhuksen 
toimintakykyisyyttä 
koti- ja laitoshoidos-
sa muiden työryh-
män jäsenten kanssa, 
kun laaditaan tai tar-
kistetaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaa  

 

 • Ei osaa arvioida 
suunnitelmia ja nii-
hin tarvittavia muu-
toksia 

 

• Työskentelee tehtyjen 
suunnitelmien ja sopimus-
ten mukaisesti yhteistyös-
sä asiakkaan ja hänen lä-
heistensä kanssa 

 • Toteuttaa tehtyjä 
suunnitelmia ja 
noudattaa sopi-
muksia 

• Hallitsee gerontolo-
gisen hoitotyön ja 
sosiaalipalvelutyön 
työryhmässä, vaikka 
tarvitseekin työssään 
ajoittain vielä ohja-
usta 

 

 • Tehtyjen suunni-
telmien ja sopimus-
ten noudattamisessa 
puutteita 

 

• Käyttää työssään hoito ja 
huolenpitomenetelmiä, ar-
vioi niiden soveltuvuutta 
ja kehittää niitä edelleen 

 • Käyttää työssään 
hoito- ja huolenpi-
tomenetelmiä, ar-
vioinnissa ja kehit-
tämisessä tarvitsee 
työryhmän tukea 

• Käyttää hoito- ja 
huolenpitomenetel-
miä työryhmän tuella 

 • Hoito- ja huolenpi-
tomenetelmien käy-
tössä merkittäviä 
puutteita 

 

• Tuottaa työllään sisältöä ja 
arvokkuutta vanhuksen 
elämään 

 

      

• Ohjaa vanhusta ihon hoi-
dossa sekä hampaiden ja 
suun hoidossa 

 • Kiinnittää huomio-
ta vanhuksen ihon 
sekä hampaiden ja 
suun hoidon ohja-
ukseen 

 

• Huomioi vanhuksen 
ihon sekä hampaiden 
ja suun hoidon ohja-
uksen satunnaisesti 

 • Laiminlyö vanhuk-
sen ihon sekä ham-
paiden ja suun hoi-
don ohjauksen 

 

• Antaa tehostettua jalkahoi-
toa vanhukselle 

 • Osaa hoitaa van-
huksen jalat 

• Osaa ohjatusti hoitaa 
vanhuksen jalat 

 • Laiminlyö vanhuk-
sen päivittäisen jal-
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kojenhoidon 
 

• Edistää vanhuksen konti-
nenssia ja auttaa inkonti-
nenssiongelmissa 

 • Toteuttaa vanhuk-
sen kontinenssihoi-
toa ja auttaa inko-
tinenssiongelmissa 
ohjeiden mukaises-
ti 

 

• Toteuttaa vanhuksen 
kontinenssihoitoa ja 
auttaa inkotinens-
siongelmissa ohjei-
den mukaisesti 

 • Ei huomio vanhuk-
sen inkontinens-
siongelmia 

 

• Tukee vanhuksen seksuaa-
lisuutta osana hänen iden-
titeettiään ja persoonalli-
suuttaan 

 • Ottaa työssään 
vanhuksen seksu-
aalisuuden huomi-
oon osana hänen 
identiteettiään ja 
persoonallisuuttaan

  

• Tunnistaa vanhuksen 
seksuaalisuuden 
osaksi hänen identi-
teettiään ja persoo-
nallisuuttaan 

 • Ei näe seksuaali-
suutta osana van-
huksen identiteettiä 
ja persoonallisuutta 

 

• Toimii omahoitajana yksi-
lövastuisessa hoitotyössä 

 • Osaa toimia oma-
hoitajana yksilö-
vastuisessa hoito-
työssä 

• Osaa ohjatusti toimia 
omahoitajaa korvaa-
vana hoitajana yksi-
lövastuisessa hoito-
työssä 

 

 • Ei osaa toimia oma-
hoitajana ohjattuna-
kaan 

 

• Ohjaa ja arvioi vanhuksen 
itsenäistä suoriutumista 
päivittäisistä toiminnoista 
ja kodinhoidosta 

 • Osaa arvioida van-
huksen itsenäistä 
suoriutumista päi-
vittäisistä toimin-
noista ja kodinhoi-
dosta sekä ohjata 
tutuissa tilanteissa 

 

• Osaa ohjatusti arvi-
oida vanhuksen itse-
näistä suoriutumista 
päivittäisistä toimin-
noista ja kodinhoi-
dosta 

 • Ei osaa arvioida 
vanhuksen itsenäis-
tä suoriutumista 
päivittäisistä toi-
minnoista ja kodin-
hoidosta 

 

• Arvioi asuin- ja elinympä-
ristön vaikutuksia vanhuk-
sen toimintakykyyn ja 
elämänlaatuun 

 • Ottaa huomioon 
asuin- ja elinympä-
ristön vaikutukset 
vanhuksen toimin-
takykyyn ja elä-
mänlaatuun 

 

• Tunnistaa asuin- ja 
elinympäristön kes-
keiset vaikutukset 
vanhuksen toiminta-
kykyyn ja elämän-
laatuun 

 • Ei ota huomioon 
asuin- ja elinympä-
ristön vaikutuksia 
vanhuksen toiminta-
kykyyn ja elämän-
laatuun 

 

• Suunnittelee ja edistää 
vanhuksen elinympäristön 
viihtyisyyttä ja turvalli-
suutta (sähkö- ja palotu-
vallisuus) ottaen huomi-
oon vanhuksen yksilölliset 
tarpeet ja tilanteet 

 

 • Ottaa huomioon 
elinympäristön  
viihtyisyyden ja 
turvallisuuden. 

• Huolehtii vanhuksen 
toimintaympäristön 
viihtyisyydestä, puh-
taudesta ja turvalli-
suudesta 

 • Laiminlyö ympäris-
tön viihtyisyyden ja 
turvallisuuden 

 

• Osallistuu saattohoidon 
suunnitteluun ja toteutuk-
seen erilaisissa toimin-
taympäristöissä ja työ-
ryhmissä 

 • Osallistuu saatto-
hoitoon työryhmän 
jäsenenä, mutta 
saattohoidon  suun-
nittelussa tarvitsee 
vielä työryhmän 
tukea 

 
 
 

• Toimii saattohoidos-
sa työryhmän jäse-
nenä, lohduttaa kuo-
levaa ihmistä sekä 
hänen läheisiään 

 • Ei halua osallistua 
saattohoitoon ja 
välttelee saattohoi-
totilanteita 

 

• Antaa henkistä ja hengel-
listä tukea vanhukselle ja 

 • Antaa henkistä ja 
hengellistä tukea 

• Osaa ohjattuna antaa 
henkistä ja hengellis-

 • Ei tunnista tuen 
tarvetta eikä osaa 
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hänen omaisilleen kriisin 
kohdatessa. 

vanhukselle ja hä-
nen omaisilleen 
kriisin kohdatessa, 
mutta tarvitsee työ-
ryhmän tukea 

 

tä tukea vanhukselle 
ja hänen omaisilleen 
kriisin kohdatessa 

kohdata vanhusta ja 
hänen läheisiään 
kriisin kohdatessa 

• Tukee työryhmän jäsenenä 
omaishoitajien työtä ja 
toimii yhteistyössä heidän 
kanssaan 

 • Osallistuu ohjattu-
na omaishoitajien 
tukemiseen  

• Osaa ohjattuna tukea 
omaishoitajien työtä 

 • Laiminlyö omais-
hoitajan tukemista 

 

 
 

HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ARVIOINNIN KOHDE: 
 
3.2. RAVITSEMUS 
 
Arviointikriteerit: 
 
 
KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x
• Arvioi vanhuksen ravit-

semustilaa ja ohjaa häntä 
ruokailutottumuksissa 

 • Arvioi vanhuksen 
ravitsemustilaa ja 
ohjaa häntä ruokai-
lutottumuksissa työ-
ryhmän jäsenenä 

 

• Osaa ohjattuna arvioi-
da vanhuksen ravitse-
mustilaa ja ohjata hän-
tä ruokailutottumuk-
sissa 

 • Ravitsemustilan 
arvioinnissa ja oh-
jauksessa merkit-
täviä puutteita 

 

• Soveltaa tietoa erityis-  • Soveltaa tietoa eri- • Toteuttaa erityisruo-  • Erityisruokavali-  
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ruokavalioista tyisruokavalioista 
ohjeen mukaan 

 

kavalioita ohjeen mu-
kaan 

oiden toteuttami-
sessa puutteita 

• Valmistaa ja käsittelee 
ravinnon vanhuksen tar-
peita vastaavaksi ottaen 
huomioon esteettiset ja 
kulttuuriset näkökohdat  

 • Valmistaa ja käsitte-
lee  ravinnon van-
huksen tarpeita vas-
taavaksi ottaen 
huomioon esteettiset 
näkökohdat työryh-
män jäsenenä  

 

• Valmistaa vanhukselle 
sopivaa ruokaa, käsit-
telee ravinnon sopi-
vaan muotoon ja ohjaa 
(ruokailun) apuvälinei-
tä  käyttävää vanhusta 

 • Ruuan valmistuk-
sessa puutteita ja 
apuvälineiden oh-
jaus laiminlyöty 

 

• Seuraa vanhuksen neste-
tasapainoa ja sen häiriöi-
tä sekä dokumentoi ha-
vainnoistaan kirjallisesti 
ja suullisesti sekä osaa 
toimia 

 • Seuraa vanhuksen 
nestetasapainoa ja 
sen häiriöitä sekä 
dokumentoi havain-
noistaan kirjallisesti 
ja suullisesti  

• Seuraa nestetasapai-
non häiriötilassa ole-
vaa vanhusta ja doku-
mentoi ja tiedottaa sii-
tä moniammatillisen 
työryhmän jäsenenä 

 • Nestetasapainon 
arvioinnissa ja 
dokumentoinnissa 
merkittäviä puut-
teita 

 

 
 
HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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ARVIOINNIN KOHDE: 

3.3  LÄÄKEHOITO 
 
Arviointikriteerit: 
 
KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x
• Tuntee tavallisimmat 

vanhusten käyttämät 
lääkkeet sekä niiden vai-
kutukset  

 • Tuntee tavallisimmat 
vanhusten käyttämät 
lääkkeet sekä niiden 
vaikutukset, mutta 
tarvitsee työryhmän 
tukea 

• Jakaa ja antaa van-
hustenhoidossa käy-
tettäviä lääkkeitä 
turvallisesti määrä-
ysten mukaan (p.o., 
s.c., rect., inh. ja 
i.m.) 

 

 • Potilasturvallisuus 
vaarantuu lääkehoi-
don toteutuksessa 

 

 

• Tarkkailee lääkkeiden 
käyttöä ja tunnistaa hait-
ta- ja sivuvaikutuksia   

 • Tarkkailee lääkkei-
den käyttöä sekä 
haitta- ja sivuvaiku-
tuksia, mutta tarvit-
see vielä työryhmän 
tukea siinä 

 

• Seuraa lääkkeiden 
vaikutusta sekä hait-
ta- ja sivuvaikutuksia 

 • Lääkkeiden vaiku-
tuksen sekä haitta- 
ja sivuvaikutuksien 
seuraamisessa mer-
kittäviä puutteita 

 

• Ohjaa ja motivoi vanhus-
ta ja hänen omaisiaan 
lääkkeiden käytössä  

 • Ohjaa ja motivoi 
vanhusta ja hänen 
omaisiaan lääkkei-
den käytössä työ-
ryhmän jäsenenä 

 

• Ohjaa vanhusta ja 
hänen omaisiaan oh-
jeiden mukaisessa 
lääkkeiden käytössä 

 • Ei ohjaa vanhusta ja 
hänen omaisiaan 
lääkkeiden käytössä

 

• Tiedottaa havainnoistaan 
muille työryhmän jäse-
nille 

 • Tiedottaa havain-
noistaan muille työ-
ryhmän jäsenille 

• Tiedottaa havain-
noistaan työryhmän 
muille jäsenille 

 • Tiedottamisessa 
puutteita 

 

 
 

HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ARVIOINNIN KOHDE: 
 

3.4.  ARJEN MIELEKKYYDEN EDISTÄMINEN 
 
Arviointikriteerit: 
 

KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x
• Osallistuu työryhmän 

jäsenenä vanhuksen 
kuntoutustarpeen mää-
rittelyyn ja toteuttaa 
kuntoutussuunnitelmaa 
annettujen ohjeiden 
mukaan tuntien van-
hustyön kuntoutuspal-
velut 

• Toteuttaa kuntoutus-
suunnitelmaa annettu-
jen ohjeiden mukaan 
tuntien vanhustyön 
kuntoutuspalvelut ja 
soveltaa työssään kun-
touttavaa työotetta 

 

• Soveltaa kuntouttavaa 
työotetta vanhustyössä 

• Toteuttaa kuntoutus-
suunnitelmaa annettu-
jen ohjeiden mukaan 

 • Kuntouttava työ-
ote ei näy toimin-
nassa 

 

• Osallistuu työalueel-
laan kuntoutuksen mo-
niammatilliseen yhteis-
työhön 

• Osallistuu työalueel-
laan kuntoutuksen 
moniammatilliseen 
yhteistyöhön, mutta 
tarvitsee vielä työ-
ryhmän tukea 

 

• Osallistuu ohjattuna 
kuntoutuksen mo-
niammatilliseen yh-
teistyöhön 

 • Ei osallistu omalla 
panoksellaan kun-
toutuksen mo-
niammatilliseen 
yhteistyöhön 

 

• Motivoi ja kannustaa 
aktiivisesti ja itsenäi-
sesti vanhuksia aktiivi-
suuteen  

• Motivoi ja kannustaa 
vanhuksia aktiivisuu-
teen työryhmän jäse-
nenä 

 

• Motivoi ja kannustaa 
vanhuksia aktiivisuu-
teen ohjeitten mukaan 

 • Ei näe motivointia 
ja kannustamista  
aktiivisuuteen tär-
keänä 

 

• Motivoi ja ohjaa van-
husta liikkumaan ja tie-
tää liikunnan positiivi-
sista vaikutuksista suo-
rituskykyyn, mielialaan 
ja sosiaaliseen vuoro-
vaikutukseen 

• Motivoi ja ohjaa työ-
ryhmän jäsenenä van-
husta liikkumaan ja 
tietää liikunnan posi-
tiivisista vaikutuksista 
suorituskykyyn, mie-
lialaan ja sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen 
työryhmän jäsenenä 

 

• Motivoi ja ohjaa oh-
jeitten mukaan van-
husta liikkumaan ja 
tietää liikunnan posi-
tiivisista vaikutuksista 
suorituskykyyn, mieli-
alaan ja sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen  

 • Ei motivoi eikä 
ohjaa vanhusta 
liikkumaan  

 

• Motivoi vanhusta eh-
käisemään tuki- ja lii-
kuntaelimistön sairauk-
sia 

• Motivoi vanhusta 
ehkäisemään tuki- ja 
liikuntaelimistön sai-
rauksia työryhmän jä-
senenä 

• Motivoi vanhusta 
ehkäisemään tuki- ja 
liikuntaelimistön sai-
rauksia ohjeitten mu-
kaan 

 • Ei osaa tai pidä 
tarpeellisena mo-
tivoida vanhusta 
ehkäisemään tuki- 
ja liikuntaelimis-
tön sairauksia 

 

 

• Tunnistaa apuvälinei-
den käytön/ hankinnan 
tarpeita ja osaa ohjata 
vanhusta apuvälineiden 
käytössä 

• Ohjaa vanhusta apu-
välineiden käytössä  

• Ohjaa vanhusta apuvä-
lineiden ja laitteiden 
käytössä annettujen 
ohjeiden mukaan 

 

 • Apuvälineiden 
käytön ohjaukses-
sa puutteita 

 

• Suunnittelee, toteuttaa 
ja arvioi arjen mielek-
kyyttä edistävää toi-
mintaa yhteistyössä 
vanhuksen ja työyhtei-
sön kanssa 

• Toteuttaa ja arvioi 
arjen mielekkyyttä 
edistävää toimintaa 
yhteistyössä vanhuk-
sen ja työyhteisön 
kanssa 

 

• Huolehtii vanhuksen 
virkeän ja mielekkään 
päivän toteutumisesta 
tehdyn suunnitelman 
mukaan 

 • Ei huolehdi van-
huksen virkeän ja 
mielekkään päivän 
toteutumisesta 
tehdyn suunnitel-
man mukaan 
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• On valmiuksia käyttää 
kuvallisen ilmaisun ja 
kädentaitojen eri lajeja 
ja soveltaa musiikin te-
rapeuttista käyttöä  

     

• Käyttää muisteluterapi-
aa ja järjestää virikkeitä 
myös heikkokuntoisille 
vanhuksille 

 

     

• Käyttää puhetta tukevia 
ja korvaavia viestintä-
menetelmiä 

• Käyttää puhetta tuke-
via ja korvaavia vies-
tintämenetelmiä työ-
ryhmän jäsenenä 

• Osaa ohjattuna käyttää 
puhetta tukevia ja kor-
vaavia viestintämene-
telmiä työryhmän jä-
senenä 

 • Ei selviä kommu-
nikoinnista asiak-
kaan kanssa ja 
asiakkaan hoito 
vaarantuu 

 

• Soveltaa keskeisiä toi-
minnallisia terapia- ja 
kuntoutusmenetelmiä 
vanhustyössä ohjeiden 
mukaan 

 

     

• Ohjaa yksilöitä ja pien-
ryhmiä selviytyen siitä 
tarvittaessa itsenäisesti 

• Ohjaa yksilöitä ja 
pienryhmiä selviytyen 
siitä tarvittaessa itse-
näisesti, mutta tarvit-
see työryhmän tukea 

• Ohjaa yksilöitä ja 
pienryhmiä selviytyen 
siitä tarvittaessa itse-
näisesti, mutta tarvit-
see työryhmän tukea 
ja ohjeita 

 • Ei osaa ohjata  
yksilöitä eikä 
pienryhmiä 

 

• Ohjaa toiminnallisia 
vanhusryhmiä, edistää 
vanhuksen ja ryhmän 
välistä vuorovaikutusta 
ja sosiaalistumista ja 
hallitsee ryhmädyna-
miikan perusteet 

• Ohjaa toiminnallisia 
vanhusryhmiä, edistää 
vanhuksen ja ryhmän 
välistä vuorovaikutus-
ta ja sosiaalistumista 
ja hallitsee ryhmädy-
namiikan perusteet, 
mutta tarvitsee työ-
ryhmän avukseen 

• Ohjaa vanhusta ja 
toiminnallista vanhus-
ryhmää, vaikka vielä 
joskus tarvitsee apua 

• Tukee vanhusta sosi-
aalisten suhteiden yl-
läpitämisessä 

 • Vanhusryhmän 
ohjaamisessa ja 
heidän sosiaalisten 
suhteiden ylläpi-
tämisen mahdol-
listamisessa mer-
kittäviä puutteita 

 

 

HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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ARVIOINNIN KOHDE: 
 
4. TYÖNTEKIJÄNÄ VANHUSTYÖSSÄ  
 
Arviointikriteerit: 
 

KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x
• Noudattaa vaitiolovelvol-

lisuutta  
 • Noudattaa vaitiolo-

velvollisuutta 
• Noudattaa vaitiolovel-

vollisuutta 
 • Vaitiolovelvolli-

suuden noudatta-
misessa puutteita 

 

 

• Torjuu vanhustyön ter-
veysvaaroja ja – haittoja 

 • Torjuu vanhustyön 
terveysvaaroja ja – 
haittoja työryhmän 
jäsenenä 

• Ottaa työssään huomi-
oon  terveysvaaroja ja 
haittoja aiheuttavat te-
kijät tutuissa, usein 
toistuvissa tilanteissa, 
vaikka ei vielä osaa-
kaan soveltaa tietoa 
uusissa tilanteissa 

 

 • Jättää huomioi-
matta vanhustyön 
terveysvaaroja ja 
haittoja 

 

• Hallitsee ergonomisen 
työskentelyn periaatteet 
vanhustyössä 

 • Hallitsee ergonomi-
sen työskentelyn pe-
riaatteet vanhustyös-
sä, mutta tarvitsee 
ajoittain työryhmän 
tukea 

 

• Hallitsee ergonomisen 
työskentelyn periaat-
teet vanhustyössä, 
mutta toteutuksessa  
on puutteita 

 • Ei hallitse er-
gonomisen työs-
kentelyn periaat-
teita vanhustyössä 

 

• Tarkastelee kriittisesti 
vanhustyötä ja luo uusia 
toimintatapoja yksin ja 
tiimin jäsenenä osoittaen 
luovaa ja yhteistyöky-
kyistä työotetta, arvioi 
laatua ja kehittää vanhus-
työtä 

 

 • Luo uusia toiminta-
tapoja  tiimin jäse-
nenä osoittaen luo-
vuutta ja yhteistyö-
kykyisyyttä 

• Ratkaisee lähihoitajan 
työssä eteen tulevia 
ongelmia hakien apua 

 • Välttelee lähihoi-
tajan työssä eteen 
tulevien ongelmi-
en ratkaisemista ja 
avun pyytämistä 

 

• Tuntee oman osaamisen-
sa mahdollisuudet ja ra-
jat, hyödyntää työnohja-
usta ja on halukas jatku-
vasti kehittämään itseään 
soveltaen elinikäisen op-
pimisen periaatteita 

 

 • Tuntee oman osaa-
misensa mahdolli-
suudet ja rajat, hyö-
dyntää työnohjausta 
ja on halukas kehit-
tämään itseään  

• Tuntee oman osaami-
sensa rajat ja mahdol-
lisuudet 

 • Epärealistinen 
käsitys omasta 
osaamisestaan ja 
mahdollisuuksis-
taan 

 

• Tarkastelee ja arvioi 
ammattitaitoaan moni-
puolisesti ja kriittisesti 

 • Tarkastelee ja arvioi 
ammattitaitoaan 

• Pyrkii tarkastelemaan 
ja arvioimaan ammat-
titaitoaan, mutta se jää 
kapea-alaiseksi 

 • Oman ammattitai-
don arviointi on 
niukkaa ja/tai epä-
realistista tai kiel-
täytyy arvioimasta 
osaamistaan 

 

 

• Ottaa vastuun omasta 
ammattitaidostaan, hy-
vinvoinnistaan, työky-
vystään ja työyhteisön 
hyvinvoinnista ja on ha-
lukas edistämään niitä 

 • Ottaa vastuun omas-
ta ammattitaidos-
taan, hyvinvoinnis-
taan, työkyvystään ja 
työyhteisön hyvin-
voinnista ja on halu-

• Ottaa vastuun omasta 
ammattitaidostaan 

 • Välttää vastuuta 
omasta ammatti-
taidostaan, hyvin-
voinnistaan, työ-
kyvystään eikä ole 
halukas niitä ke-
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kas edistämään niitä 
työryhmän avulla  

 

hittämään 

• Pystyy käsittelemään 
työpaineita ja –
uupumusta ja edistää jak-
samistaan 

 • Pystyy pääsääntöi-
sesti käsittelemään 
työpaineita ja –
uupumusta ja edis-
tämään työssä jak-
samista 

• Käyttää työterveys-
huollon, työsuojelun ja 
työnohjauksen tarjoa-
maa tukea työssä jak-
samisessa, vaikka tar-
vitsee vielä ajoittain 
ohjausta  

 

 • Ei tunne työterve-
yshuollon, työsuo-
jelun ja työnohja-
uksen tarjoamia 
tukitoimia työssä 
jaksamiseen 

 

• Jäsentää lähihoitajan 
työtä määrittelevät työ-
ehtosopimuksen oikeudet 
ja velvollisuudet  

 • Tuntee lähihoitajan 
työtä määrittelevät 
työehtosopimuksen 
oikeudet ja velvolli-
suudet 

• Osaa etsiä tietoa lähi-
hoitajan työtä määrit-
televistä työehtosopi-
muksen oikeuksista ja 
velvollisuuksista 

 

 • Ei tunne työehto-
sopimusta 

 

• Osaa laatia informatiivi-
sen ja persoonallisen 
työhakemuksen  

 • Osaa laatia informa-
tiivisen työhake-
muksen 

 

• Osaa laatia työhake-
muksen  

 • Työhakemuksen 
laatimisessa mer-
kittäviä puutteita 

 

• Osaa laatia työsopimuk-
sen 

 • Osaa laatia työsopi-
muksen 

• Osaa laatia työsopi-
muksen 

 • Työsopimuksen 
laatimisessa mer-
kittäviä puutteita 

 

 

• Käyttää työssään toista 
kotimaista kieltä 

 • Toisen kotimaisen 
kielen taito riittää 
tavallisimmissa suul-
lisissa ja käytännön 
tilanteissa 

• Käyttää työssään tois-
ta kotimaista kieltä 
yleisen kielitutkinnon 
tasolla 2 

 • Ei ymmärrä eikä 
tule ymmärretyksi 
toisella kotimai-
sella kielellä 

 

 

HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

TUTKINNON OSA _________________________________________________________________ 

TUTKINNON OSAN SUORITTAJA ___________________________________________________ 
 
KOKONAISARVIO 
 

Kiitettävä 
K 3 

Hyvä 
H 2 

Tyydyttävä 
T 1 Hylätty 

 
PERUSTELUT  KOKONAISARVIOLLE 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Paikka ja päivämäärä ________________________________________________________________ 

             Arvioijien allekirjoitukset 
 
________________________         _______________________      ________________________ 
      työnantajan edustaja                      työntekijöiden edustaja          opetusalan edustaja 
 
________________________         _______________________        ________________________ 
          nimen selvennys                             nimen selvennys                            nimen selvennys 
 

                    Tiedoksi saaneena 
 

             _______________________ 
                 tutkinnon osan suorittaja 

 
             _______________________ 

                                             nimen selvennys 


