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VAMMAISTYÖ, SPECIALISATION IN WORKING WITH THE DISABLED, 50 osp/cp
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
OPPIMISTAVOITTEET
Opiskelijan opintokortin runko
Työelämälähtöiset työtehtävät
Arvioidaan S = oppimistavoite
saavutettu

LEARNING OUTCOMES
Frame of the transcript record
Work processes of working life
Evaluation R = a learning outcome
reached

Asiakkaan hoidon,
kasvatuksen ja kuntoutuksen
suunnittelu

Planning the care, upbringing
and rehabilitation of a client

• eri tavalla vammaisten
asiakkaiden kohtaaminen

• toimintakyvyn arvioiminen
• asiakkaiden ohjaaminen

• working with clients with
different disabilities

• assessing functional ability
• guiding clients to the sphere of
services

palveluihin

OPPIMISEN OHJAUS
Opetuksen sisältö
ammattitaitovaatimusten ja kriteerien
pohjalta
Keskeiset opetusmenetelmät ja ympäristöt

• hyödyntää työssään tietoa
tavallisimmista vammaisuuden
muodoista ja niiden taustalla
olevista syistä

• hyödyntää työssään tietoa
hermoston kehityksestä,
rakenteesta, toiminnasta ja niissä
esiintyvistä häiriöistä sekä
pitkäaikaissairauksista

• eri-ikäisten ja eri tavalla
vammaisten asiakkaiden
toimintakyvyn ja avuntarpeen
arvioiminen

• hoidon, kasvatuksen ja
kuntoutuksen suunnittelu

• yhteistyö verkostojen ja
vammaisjärjestöjen kanssa

• vammaistyön hoito- ja
palvelujärjestelmässä
toimiminen ja ohjaaminen
Asiakkaan elämänhallinnan
tukeminen

• päivittäistoimintojen
ohjaaminen

• liikkumisen ja ergonomian
toteuttaminen

• itsemääräämisoikeuden ja
osallisuuden tukeminen

• asiakkaan tukeminen ja
ohjaaminen elämänkaaren eri
vaiheissa

• haastavasti käyttäytyvän
asiakkaan kohtaaminen

• seksuaalisuuden tukeminen
• vammaistyön
kuntoutusmenetelmien
käyttäminen

Supporting the life
management of a client

• guiding daily activities
• implementing exercise and
ergonomics

• supporting self-determination
and involvement

• supporting and guiding a
client at different phases of
life

• working with a client behaving
in a challenging manner

• supporting sexuality
• applying the rehabilitation
methods of work with the
disabled

• kuntouttavan työoteen
käyttäminen

• päivittäisissä perustoiminnoissa
tukeminen ja ohjaaminen

• apuvälineiden hankinnassa ja
käytössä ohjaaminen

• ergonominen työskentely
hyödyntäen asiakkaan
voimavaroja ja apuvälineitä

• asento- ja liikehoidon
toteuttaminen

• asiakkaan
itsemääräämisoikeuden ja
osallisuuden tukeminen ja
kunnioittaminen

• yksilökeskeinen
elämänsuunnittelu (YKS)

• sosiaalisten taitojen tukeminen
ja asiakkaan kannustaminen ja
motivointi osallistumaan
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ympäröivän yhteiskunnan
toimintaan

• asiakkaiden ja heidän läheisten
tukeminen ja ohjaaminen
ensitiedon saamisessa

• elämänhallinnan tukeminen
• asiakkaan tukeminen ja
ohjaaminen mielekkään ja
virikkeellisen arjen
suunnittelussa ja toteutuksessa

• asiakkaan tukeminen ja
ohjaaminen kasvussa,
kehityksessä ja oppimisessa sekä
ammatillisessa koulutuksessa

• asiakkaan tukeminen
itsenäisessä, tuetussa ja
ohjatussa työssä

• asiakkaan ohjaaminen ja
tukeminen yksilöllisessä
asumisessa

• kohtaa haastavasti käyttäytyviä
asiakkaita, tunnistaa oman
vallankäyttönsä rajat ja soveltaa
työyhteisön toimintaperiaatteita

• asiakkaan seksuaalisuuden
tukeminen osana tämän
identiteettiä ja persoonallisuutta

• vammaistyön eri
kuntoutusmenetelmien
käyttäminen

• luovien ja toiminnallisten
menetelmien hyödyntäminen
vammaistyössä

• ryhmänohjaustaidot
• sosiaalisten taitojen tukeminen
Vammaisen asiakkaan
hoitaminen

• terveyden edistäminen
• ravitsemustilasta ja
nestetasapainosta
huolehtiminen

• suun hoidosta huolehtiminen
• jalkojen hoidosta
huolehtiminen

• lääkehoidon toteuttaminen
vammaistyössä

• lääkelaskentataitojen
syventäminen

• hätäensiavun antaminen

Attending to a disabled client

• promoting health
• ensuring nutrition and fluid
balance

• ensuring oral care
• ensuring feet care
• implementing
pharmacotherapy in work
with the disabled

• advanced medication
calculations

• providing emergency first aid

• asiakkaan tukeminen ja
ohjaaminen terveyden
edistämisessä ja riskien
ehkäisemisessä (päivärytmi, uni,
lepo, ruokavalio, ihmissuhteet,
hygienianhoito)

• asiakkaan mielenterveyden
tukeminen

• päihderiippuvaisten asiakkaiden
kohtaaminen

• aseptisten periaatteiden
mukaisesti toimiminen eri
toimintaympäristöissä

• hygieniakäytäntöjen mukaan
työskentely
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• ravitsemustilasta huolehtiminen
(erityistilanteet, tarkkailu,
havainnointi ja hoitaminen)

• nestetasapainosta huolehtiminen
(tarkkailu, tilanteen mukaan
toimiminen ja havainnoista
tiedottaminen)

• suun hoidosta huolehtiminen
(suun terveydentilan
havainnointi, arviointi,
ennaltaehkäisy, asiakkaan
motivointi suun hoitoon)

• jalkojen terveydentilasta
huolehtiminen (jalkojen
terveydentilan havainnointi ja
arviointi ja jalkojen
terveydentilaan liittyen
ongelmien ennaltaehkäisy)

• asiakkaan lääkehoidosta
huolehtiminen (käsittely,
annostus ja antaminen, tarkkailu
ja havainnoista tiedottaminen
työryhmälle)

• lääkelaskujen hallitseminen
• ensiavun ja peruselvytyksen
antaminen
Ammatillinen vuorovaikutus

Professional interaction

• vammaistyön periaatteiden

• acting according to the

mukaisesti toimiminen

• puhetta tukevien ja
korvaavien
kommunikaatiomenetelmien
käyttäminen

• asiakkaan palveleminen
vieraalla kielellä

principles of work with the
disabled

• using communication
methods that support and
substitute for speech

• providing service in a foreign
language

• hyödyntää työssään tietoa
vammaistyön historiasta ja
ajankohtaisista kysymyksistä

• hyödyntää tietoa eri kulttuurien
ja vähemmistöryhmien
suhtautumisesta vammaisiin
asiakkaisiin

• ymmärtää vammaistyön
keskeiset käsitteet

• ottaa huomioon työssään
yhteiskunnan taloudellisten ja
poliittisten tekijöiden
vaikutukset vammaisen asiakkaa
elinoloihin

• vammaistyön arvoperustan ja
eettisten periaatteiden mukaan
toimiminen

• työryhmän jäsenenä toimiminen
• puhetta tukevien ja korvaavien
kommunikaatiomenetelmien
käyttäminen

• asiakkaan
kommunikaatioympäristön
kehittäminen

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Opetussuunnitelma, voimassa alkaen 15.8.2016
omnia.fi

• hyödyntää kielitaitoaan
asiakaspalvelussa (vammaistyön
sanasto,
asiakaspalvelutilanteiden
hallitseminen)
Työelämässä toimiminen

Operating in working life

• yrittäjyyttä koskevan tiedon
hallinta

• osaamisen tuotteistamisen
suunnittelu vammaistyössä

• työehtosopimusta,
työnhakuasiakirjoja ja
työehtosopimusta koskevan
tiedon hallinta

• työturvallisuudesta
huolehtiminen

• omasta työkyvystä
huolehtiminen (työterveys)

• kestävän kehityksen
periaatteiden mukaan
toimiminen (kestävän kehityksen
eri ulottuvuudet lähihoitajan
työssä)
Kestävä kehitys:

• Toimitaan vastuullisesti ja yhteisöllisesti
• Huolehditaan, että työympäristö on turvallinen ja ilmapiiri suvaitsevainen ja kaikki huomioon ottava
• Asiakkaita ohjataan ja kannustetaan pitämään huolta omasta toimintakyvystään sekä tuetaan heitä itsenäisessä
selviytymisessä. Edistetään asiakkaiden yhteisöllisyyttä sekä

•
•
•
•
•
•

osallistumismahdollisuuksia
Huolehditaan esteettömyydestä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)
Ennaltaehkäistään hyvinvoinnin riskitekijöitä hoito, terveys-, ravitsemus- ja liikuntakasvatuksella
Lisätään asiakkaiden tietoisuutta ja heidän oikeuksiaan kuluttajina
Ehkäistään asiakkaiden syrjäytymistä
Huolehditaan työympäristön turvallisuudesta, siisteydestä ja viihtyisyydestä sekä noudatetaan
työturvallisuusohjeita

• Noudatetaan työssä ympäristöä säästäviä toimintaperiaatteita (jätehuollosta, lajittelusta ja
materiaalitehokkuudesta huolehtiminen, uusiomateriaalin käyttäminen ja energiatehokas toiminta)
Oppimisympäristöt:

•
•
•
•
•

lähiopetus
verkko-oppimisympäristöt
työpaikalla tapahtuva oppiminen vammaistyön eri toimintaympäristöissä
opintokäynnit
asiantuntijavierailut

Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla
menetelmillä

