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Piteån kunta, Ruotsi 

Jäsennetty perehdytys ja työtaitojen arviointi 

 

Jäsennetty perehdytys ja työtaitojen arviointi 

 

Käytännön toteutus 

 

Mentorit ja työpaikan johtajat käyvät läpi ja päättävät, millaisia asioita harjoittelijan tulee osata ja 
oppia pystyäkseen työskentelemään työpaikalla. He myös päättävät, missä järjestyksessä nämä 
asiat tulee opettaa. Seuraava lista muistuttaa mentoria harjoittelijalle opetettavista asioista ja 
harjoittelijaa siitä, mitä hänen tulee oppia pystyäkseen työskentelemään kyseisessä ammatissa. 
Lista sisältää vanhustenhoitoon sisältyviä työtehtäviä tämän hankkeen toteutuksen aikana.  
 
Ensimmäinen jakso  
1. Johdanto ensimmäiseen viikkoon 
2. Harjoittelijan tarkistuslista: tervetuloa, työpaikan yleisesittely, avaimet, jne 
3. Lainsäädäntö, ammattiliitto, ammattiliiton taloudellinen tuki työttömälle 
4. Vaitiolovelvollisuus 
5. Dokumentaatio 
6. Henkilökohtainen hygienia 
7. Viestintä ikäihmisten kanssa 
8. Johdanto kielitukimenetelmään ja osaamisen arviointiin 
  
Toinen jakso 
9. Vuoteen sijaaminen / päivittäinen asunnon kunnon katsaus 
10. Pukeutuminen 
11. Ruokatilanne 
12. Pesu ja siivous 
13. Henkilökohtainen hygienia – suihkussa käynti 
14. Henkilökohtainen hygienia – ylävartalo (hiustenhoito, parranajo, suuhygienia ja kuulolaitteet) 
15. Henkilökohtainen hygienia – alavartalo (wc:ssä käynti, inkontinenssisuojat, ummetus ja ripuli) 
16. Yhteydet läheisiin 
  
Kolmas jakso 
17. Lääketieteellisten välineiden hallinta 
18. Kuume 
19. Kaatuminen ja siihen liittyvät onnettomuudet 
20. Kognitiiviset häiriöt ja dementia 
21. Jalkojen turvotus 
22. Halvauskohtaus ja TIA-kohtaukset 
23. Angiina 
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Neljäs jakso 
24. Lääkkeet ja delegointi   
25. Suullisten ja kirjallisten raporttien laatiminen 
26. Yhteyshenkilö / muut velvollisuudet 
27. Aktiviteetit ikäihmisille 
 
Opetellessaan työtehtäviä harjoittelija samalla opiskelee ja harjoittelee niiden vaatimaa ruotsin 
kieltä. Tässä osuudessa hyödynnetään kielitukimenetelmää.  
 
Harjoittelun aikana ammattitaitoa arvioi myös työmarkkinakonsultti. Arvioinnissa mitataan 
oppimisen edistymistä ja sitä, kuinka paljon harjoittelijan pitää vielä oppia, ennen kuin hän voi 
työllistyä. Arvioinnissa käytetään kaikki työtehtävät sisältävää dokumentointilomaketta. 
Seuraavassa on esimerkki tällaisesta lomakkeesta. 
 
0 = ei tehty    
1 = saanut tietoa tehtävästä / taidosta / alueesta 
2 = suoriutunut tehtävästä / taidon soveltamisesta / alueesta ohjatusti  
3 = suoriutunut tehtävästä / taidon soveltamisesta / alueesta vähäisellä ohjauksella  
4 = suoriutuu tehtävästä / taidon soveltamisesta / osaamisalueesta itsenäisesti / ‘valmiina työhön’ 
 
Tehtävä / osaaminen / alue Päivämäärä   0   1   2   3      

    
  4 Hyväksyntä 

 
Henkilökohtainen hygienia 

       
       
       

 
Viestintä 

       
       
       

 
Vuoteen sijaaminen / päivittäinen asunnon kunnon katsaus 

       
       
       

 
Ruokatilanne 

       
       
       

 
Pesu ja siivous  

       
       
       

 
Harjoittelun päätyttyä harjoittelija saa todistuksen oppimistaan taidoista. 
 


