
Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -videon tekstivastine 
 

Video alkaa ja yläreunaan tulee kuva neljästä vierekkäin olevasta henkilöstä. Keskelle tulee teksti Opitaan 

yhdessä ammattilaisiksi, jonka alle teksti monialaisen käytännönopetuksen toteuttaminen palvelujärjestel-

mässä. Alle ilmestyvät Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulu, SOKK-hankkeen, Vipuvoimaa 

EU:lta 2014–2020 ja Euroopan sosiaalirahaston logot. Näkymä katoaa. 

 

Mutkitteleva tie tule esiin, jonka päälle tulevat päällekkäin laatikot, joissa lukee toteutuksen suunnittelu 

osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation ja/tai oppilaitoksen toimintaa, monialaisen käytännönope-

tuksen ja -ohjauksen toteutus asiakastyössä ja monialaisen työskentelyn jatkaminen asiakkaan hoidon ja pal-

velun edistämiseksi. Näkymä katoaa. 

 

Keskellä on kuvio, jossa keskellä lukee asiakkaat, ammattilaiset ja opiskelijat ja niiden vasemmalla puolella 

palvelujärjestelmä ja oikealla puolella oppilaitokset. Niiden alla kaksipäinen nuoli palvelujärjestelmän ja op-

pilaitosten välillä, jossa lukee monialainen käytännönopetus. Näitä ympäröi soikio, jossa lukee yhteiskunta. 

Kaksi henkilöä seisoo kuvion edessä puhumassa. Yläreunaan tulee teksti miksi monialainen yhteistyö ja sen 

oppiminen on tärkeää? Alas tulee teksti Henna Saari, lääketieteen kliininen opettaja, Itä-Suomen yliopisto, 

jonka jälkeen alas tulee teksti Taru Kekoni, sosiaalityön yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto. Näkymä ka-

toaa. 

 

Esiin tulee osioittain kuvio, jolla kuvataan osaamisen rakentumista monialaisessa käytännönopetuksessa. 

Alareunaan tulevat nuolet, joissa lukee teoriaopetus ja käytännönopetus. Yläreunaan tulevat porras, jossa 

lukee digitaalinen oppimisympäristö. Sen alle tulee laatikot, joissa lukee opiskelijoiden oppimateriaalit ja oh-

jeet ja Opi ohjaajaksi -koulutus. Ensimmäisestä laatikosta lähtee nuoli oikealle, jossa lukee monialaisena opis-

kelijatiiminä toimiminen asiakas- ja potilastyössä. Ylös tulee toinen porras, jossa lukee monialainen arviointi. 

Opi ohjaajaksi -koulutus laatikosta lähtee nuoli, jossa lukee monilainen ohjaus. Esiin tulee kolmas porras, 

jossa lukee monialainen hoito- ja palvelusuunnitelma ja neljäs porras, jossa lukee monialainen oppimiskes-

kustelu. Portaiden ylle tulee ylöspäin nouseva nuoli, jossa lukee monialainen osaaminen. Kuvion alle tulee 

teksti SOKK-hanke 2022. Näkymä katoaa. 

 

Taustalla näkyy monialaisen käytännönopetuksen toteuttaminen palvelujärjestelmässä kuvio, josta kerro-

taan videolla seuraavaksi tarkemmin. Kuvion edessä seisoo henkilö puhumassa. Kuvan alareunaan tulee 

teksti Tiina Mäkeläinen, hoitotyön lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu. Näkymä katoaa. 

 

Taustalle tulee kuva, jossa kahden henkilön kädet papereiden päällä osoittamassa kannettavan tietokoneen 

ruutua. Alle tulee nuoli, jossa lukee suunnittelu. Yläreunaan tulee teksti sitoutuminen toteutukseen ja 



alueelliseen ITU-verkostoon liittyminen. Sen alle tulee laatikko, jossa lukee monialaisen käytännönjakson val-

mistelut, henkilöstön sitoutuminen ja Opi ohjaajaksi -koulutukseen osallistuminen. Oikeaan reunaan tulee 

allekkain laatikot, joissa lukee monialaisen opiskelijaohjauksen pedagogiikka, digitaaliset käytännön ohjauk-

sen oppimisympäristöt ja monialaiset ohjauksen verkostot. Näkymä katoaa. 

 

Taustalle tulee kuva, jossa kahden henkilön kädet papereiden päällä osoittamassa kannettavan tietokoneen 

ruutua. Alle tulee nuoli, jossa lukee asiakasrekrytointi. Yläreunaan tulee teksti asiakkaiden monialaisten 

hoito- ja palvelutarpeen tunnistaminen. Sen alle tulee laatikko, jossa lukee asiakkaiden suostumukset ja tar-

vittavat luvat monialaisen yhteistyön käynnistämiseksi. Näkymä katoaa. 

 

Taustalle tulee kuva, jossa neljä henkilöä seisomassa vierekkäin. Alle tulee nuoli, jossa lukee monialaisen käy-

tännönoppimisen ohjaaminen. Yläreunaan tulee kaksi porrasta, joissa lukee monialaisten asiakastapaamis-

ten ohjaaminen sekä yhteiset oppimiskeskustelut ja monialaisten suunnitelmien arviointi. Niiden alle tulee 

laatikko, jossa lukee monialaisen opiskelijatiimin ohjaaminen osaamistavoitteiden mukaisesti: ammattilais-

ten roolit, monialaisuuden merkitys, eettisyys ja asiakaslähtöisyys, asiakas- ja potilasturvallisuus, vuorovai-

kutustaidot. Näkymä katoaa. 

 

Esiin tulee videokuvaa neljästä vierekkäin olevasta henkilöstä keskustelemassa. Yksi henkilö kirjoittaa pape-

riin. Videon päälle keskelle tulee allekkain laatikoita, joissa lukee 1. asiakkaan elämäntilanne, tämänhetkiset 

palvelut ja esiinnostamat hoito- ja palvelutarpeet, 2. asiakkaan ja ammattilaisten yhdessä tunnistamat tavoit-

teet, 3. asiakkaan vahvuudet ja voimavarat, 4. suunnitelman toteutus ja keinot, 5. seuranta ja arviointi, 6. 

mahdolliset muut lisätiedot. Näkymä katoaa. 

 

Esiin tulee monialainen oppimiskeskustelu –mallin kuvio vaiheittain. Keskelle tulevat vaiheet, joita ovat ku-

vailu, tunteet, analyysi, yhteenveto sekä arviointi ja oppiminen. Vaiheiden yläpuolelle tulee asiakastilantee-

seen liittyvät apukysymykset ja alapuolelle monialaiseen toimintaan liittyvät apukysymykset. Oikeaan reu-

naan tulevat osaamistavoitteet: ammatilliset roolit, monialaisuuden merkitys, eettisyys ja asiakaslähtöisyys, 

asiakas- ja potilasturvallisuus ja vuorovaikutus. Kuvion alle tulee teksti SOKK-hanke 2022, mukaillen Gibbs 

1988. Näkymä katoaa. 

 

Esiin tulee kuva, jossa neljä vierekkäin olevaa henkilöä. Alle tulee nuoli, jossa lukee asiakasprosessin edistä-

minen edelleen. Yläreunaan tulee teksti asiakkaiden hoito- ja palvelutarpeisiin vastaaminen kokonaisvaltai-

sesti. Sen alle tulee laatikko, jossa lukee kirjaaminen ja tarvittavat jatkotoimenpiteet eri alojen ammattilais-

ten yhteistyönä. Näkymä katoaa. 

 

Taustalla näkyy monialaisen käytännönopetuksen toteuttaminen palvelujärjestelmässä kuvio, josta on ker-

rottu edellä tarkemmin. Kuvion edessä istumassa kaksi henkilöä puhumassa. Kuvan alareunaan tulee teksti 



Henna Saari, lääketieteen kliininen opettaja, Itä-Suomen yliopisto, jonka jälkeen tulee teksti Ari Haaranen, 

hoitotieteen yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto. Näkymä katoaa. 

 

Esiin keskelle tulee teksti opitaan yhdessä ammattilaisiksi. Sen alle tulee teksti toimintamalli on kehitetty 

Sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus Pohjois-Savossa – SOKK-hank-

keessa 2020–2022. Sen alle tulee teksti alku- ja loppumusiikki Kaapo Kekoni. Alle ilmestyvät Itä-Suomen yli-

opiston, Savonia-ammattikorkeakoulu, SOKK-hankkeen, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 ja Euroopan sosiaali-

rahaston logot. Näkymä katoaa ja video päättyy. 

 

 

 

 


