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Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija osaa 

● asiakassuunnitelman laadinnassa tai arvioinnissa tuoda esiin hyvinvointiteknologian 
mahdollisuuksia a) terveyden ja toimintakyvyn tai kasvun ja kehityksen arvioinnissa 
ja seuraamisessa, b) omatoimisuuden tukemisessa, c) turvallisuuden tuojana ja d) 
sosiaalisen kanssakäymisen ja osallisuuden mahdollistajana  

● kartoittaa asiakkaan hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen liittyviä tarpeita ja 
keskustella niistä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa 

● hyödyntää hyvinvointiteknologiaan tarkoituksenmukaisella tavalla asiakastyössä a) 
terveyden ja toimintakyvyn tai kasvun ja kehityksen arvioinnissa ja seuraamisessa, b) 
omatoimisuuden tukemisessa, c) turvallisuuden tuojana ja d) sosiaalisen 
kanssakäymisen ja osallisuuden mahdollistajana)  

● arvioida hyvinvointiteknologian käytön hyötyjä asiakkaan näkökulmasta ja tiedottaa 
havainnoistaan 

● valita ja käyttää asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaista hyvinvointiteknologiaa 
● motivoida, kannustaa ja ohjata asiakasta tarkoituksenmukaisen 

hyvinvointiteknologian hankintaan 
● yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa tuoda esiin asiakkaan yksilöllisiä 

tarpeita hyvinvointiteknologian hankintaan liittyen moniammatillisessa työryhmässä 
● ohjata asiakasta hyvinvointiteknologian hankintaprosessissa 
● motivoida, kannustaa ja ohjata asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä 
● toimia tarkoituksenmukaisesti, mikäli laite on epäkunnossa tai se tarvitsee huoltoa tai 

tarkistusta 
● kirjata, dokumentoida, raportoida, tiedottaa asiakkaan hyvinvointiteknologian 

käyttöön liittyvistä havainnoistaan, asiakkaan tarpeista ja siinä tapahtuvista 
muutoksista, hyvinvointiteknologiaan liittyvistä asiakaslähtöisistä suunnitelmista, 
ratkaisuista ja päätöksistä. 

 
 
 
 
  



Arviointikriteerit  
 

Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä 

Työprosessin hallinta 

Tunnistaa joitakin  asiakkaan 
tarpeita, joihin voisi vastata 
hyvinvointiteknologiaa 
hyödyntäen sekä käyttää joitakin 
tiedonkeruumenetelmiä 

Tunnistaa keskeisimmät asiakkaan 
tarpeet, joihin voisi vastata 
hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen 
sekä käyttää erilaisia 
tiedonkeruumenetelmiä  

Tunnistaa monipuolisesti ja 
asiakaslähtöisesti asiakkaan 
tarpeita, joihin voisi vastata 
hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen 
sekä käyttää monipuolisesti 
erilaisia tiedonkeruumenetelmiä  
 

Laatii tai arvioi 
asiakassuunnitelmaa työryhmän 
tukemana ja huomioi  siinä joitain 
hyvinvointiteknologian 
mahdollisuuksia asiakkaan 
yksilölliset tarpeet huomioiden 

Laatii tai arvioi 
asiakassuunnitelmaa yhteistyössä 
työryhmän kanssa ja huomioi  siinä 
hyvinvointiteknologian 
mahdollisuudet asiakkaan 
yksilölliset tarpeet huomioiden 

Laatii tai arvioi 
asiakassuunnitelmaa yhteistyössä 
työryhmän kanssa tuoden 
aktiivisesti esiin omia 
näkemyksiään.  Huomioi  siinä 
laaja-alaisesti erilaisia 
hyvinvointiteknologian 
mahdollisuuksia asiakkaan 
yksilölliset tarpeet huomioiden 

Kartoittaa ohjaajan tuella, 
millaista hyvinvointiteknologiaa 
asiakkaan tarpeisiin on 
mahdollista saada.  

Kartoittaa, millaista 
hyvinvointiteknologiaa asiakkaan 
tarpeisiin on mahdollista saada. 
Huomioi sekä taloudellisuuden että 
tarjonnan asiakkaan kotikunnan ja 
mahdollisuuksien mukaan 

Kartoittaa laaja-alaisesti ja 
systemaattisesti, millaista 
hyvinvointiteknologiaa asiakkaan 
tarpeisiin on mahdollista saada. 
Huomioi sekä taloudellisuuden että 
tarjonnan asiakkaan kotikunnan ja 
mahdollisuuksien mukaan 
 

Käyttää asiakastyössä  ohjattuna 
hyvinvointiteknologiaa 
tarkoituksenmukaisella tavalla ja 
suunnitelman mukaisesti  
 

Käyttää tutuissa tilanteissa 
hyvinvointiteknologiaa 
asiakastyössä 
tarkoituksenmukaisella tavalla ja 
suunnitelman mukaisesti  

 Käyttää muuttuvissa tilanteissa 
hyvinvointiteknologiaa 
tarkoituksenmukaisella ja 
asiakaslähtöisellä tavalla, 
suunnitelman mukaisesti.  

Havainnoi ja arvioi ohjattuna 
hyvinvointiteknologian käytön 
hyötyä ja vaikutusta asiakkaan 
toimintakykyyn. Huomioi 
asiakkaan ja hänen 
lähiympäristönsä muuttuvat 
tarpeet ja tiedottaa niistä.  

Havainnoi ja arvioi tutuissa 
tilanteissa  hyvinvointiteknologian 
käytön hyötyä ja vaikutusta 
asiakkaan toimintakykyyn. Huomioi 
asiakkaan ja hänen 
lähiympäristönsä muuttuvat tarpeet 
ja tiedottaa niistä.  
 

Havainnoi ja arvioi laaja-alaisesti ja 
monipuolisesti 
hyvinvointiteknologian käytön 
hyötyä ja vaikutusta asiakkaan 
toimintakykyyn. Huomioi asiakkaan 
ja hänen lähiympäristönsä 
muuttuvat tarpeet ja tiedottaa 
niistä.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien hallinta 



Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä 

Kannustaa asiakasta 
hyvinvointiteknologian hankintaan 
ja keskustelee asiakkaan ja 
hänen läheistensä kanssa hänen 
hyvinvointiteknologian 
hyödyntämiseen liittyvistä 
tarpeistaan.  

Motivoi ja kannustaa asiakasta ja 
hänen läheisiään 
hyvinvointiteknologian hankintaan 
ja keskustelee asiakkaan ja hänen 
läheistensä kanssa hänen 
hyvinvointiteknologian 
hyödyntämiseen liittyvistä 
tarpeistaan.  

Motivoi ja kannustaa asiakasta ja 
hänen läheisiään 
asiakaslähtöisesti, 
tarkoituksenmukaisen 
hyvinvointiteknologian hankintaan 
ja keskustelee asiakkaan ja hänen 
läheistensä kanssa hänen 
hyvinvointiteknologian 
hyödyntämiseen liittyvistä 
tarpeistaan.  

Ohjaa ohjattuna asiakasta 
tarkoituksenmukaisen 
hyvinvointiteknologian 
hankintaprosessissa 

Ohjaa asiakasta ja hänen 
läheisiään tarkoituksenmukaisen 
hyvinvointiteknologian 
hankintaprosessissa 

Ohjaa asiakaslähtöisesti ja 
järjestelmällisesti asiakasta ja 
hänen läheisiään 
tarkoituksenmukaisen 
hyvinvointiteknologian 
hankintaprosessissa 

Tuo moniammatillisessa 
työryhmässä esiin joitakin 
asiakkaan hyvinvointiteknologian 
hankintaan liittyviä yksilöllisiä 
tarpeita 

Tuo moniammatillisessa 
työryhmässä esiin keskeisimmät 
asiakkaan hyvinvointiteknologian 
hankintaan liittyvät yksilölliset 
tarpeet 

Toimii aktiivisessa roolissa 
moniammatillisessa työryhmässä 
tuoden laaja-alaisesti ja 
monipuolisesti esiin asiakkaan 
hyvinvointiteknologian hankintaan 
liittyviä yksilöllisiä tarpeita yhdessä 
asiakkaan ja hänen läheistensä 
kanssa  

Ohjaa asiakasta 
hyvinvointiteknologian 
turvallisessa ja 
tarkoituksenmukaisessa käytössä 
tutuissa tilanteissa ja hyödyntää 
teknologiaa työssään 
 

Ohjaa ja motivoi asiakasta 
hyvinvointiteknologian turvallisessa 
ja tarkoituksenmukaisessa 
käytössä ja hyödyntää teknologiaa 
työssään omatoimisesti 

Ohjaa ja motivoi aktiivisesti 
asiakaslähtöisesti ja monipuolisesti 
asiakasta hyvinvointiteknologian 
turvallisessa ja 
tarkoituksenmukaisessa käytössä 
sekä hyödyntää teknologiaa 
työssään  monipuolisesti 

Tiedottaa hyvinvointiteknologian 
käyttöön ja asiakkaan 
kokemuksiin liittyvistä 
havainnoistaan verkostossa ja 
moniammatillisessa yhteistyössä  

Tiedottaa aktiivisesti 
hyvinvointiteknologian käyttöön ja 
asiakkaan kokemuksiin liittyvistä 
havainnoistaan verkostossa ja 
moniammatillisessa yhteistyössä 

Tiedottaa aktiivisesti ja 
monipuolisesti 
hyvinvointiteknologian käyttöön ja 
asiakkaan kokemuksiin liittyvistä 
havainnoistaan verkostossa ja 
moniammatillisessa yhteistyössä. 
Esittää kehittämisehdotuksia. 

Toimii tarkoituksenmukaisella 
tavalla, mikäli laite on 
epäkunnossa tai huollon 
tarpeessa  

Toimii oma-aloitteisesti ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
tutuissa tilanteissa, mikäli laite on 
epäkunnossa tai se tarvitsee 
huoltoa tai tarkistusta  

Toimii aktiivisesti ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla, 
mikäli laite on epäkunnossa tai se 
tarvitsee huoltoa tai tarkistusta  

Vastaa omalta osaltaan 
asiakkaan hyvinvointiteknologian 
käyttöön liittyvien havaintojen 
dokumentoinnista. Tiedottaa 
asiakkaan ja hänen läheistensä 
tarpeista ja niissä tapahtuvista 

Vastaa omalta osaltaan asiakkaan 
hyvinvointiteknologian käyttöön 
liittyvien havaintojen 
dokumentoinnista 
asiakaslähtöisesti. Tiedottaa 
asiakkaan ja hänen läheistensä 

Vastaa omalta osaltaan asiakkaan 
hyvinvointiteknologian käyttöön 
liittyvien havaintojen 
dokumentoinnista 
asiakaslähtöisesti, systemaattisesti 
ja laaja-alaisesti. Tiedottaa 



muutoksista tarpeista ja niissä tapahtuvista 
muutoksista 

asiakkaan ja hänen läheistensä 
tarpeista ja niissä tapahtuvista 
muutoksista 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä  Hyvä Kiitettävä 

Tietää joitakin toimintakyvyn 
arviointimenetelmiä 

Tietää useita toimintakyvyn 
arviointimenetelmiä 

Tietää useita toimintakyvyn 
arviointimenetelmiä ja osaa 
soveltaa tietoa asiakaslähtöisesti 

Tietää joitakin 
hyvinvointiteknologian ratkaisuja 
a) terveyden ja toimintakyvyn tai 
kasvun ja kehityksen arviointiin ja 
seuraamiseen, b) 
omatoimisuuden tukemiseen, c) 
turvallisuuteen ja  d) sosiaalisen 
kanssakäymisen ja osallisuuteen 
liittyen ja hyödyntää tietoa 
työssään 

Tietää useita 
hyvinvointiteknologian ratkaisuja a) 
terveyden ja toimintakyvyn tai 
kasvun ja kehityksen arviointiin ja 
seuraamiseen, b) omatoimisuuden 
tukemiseen, c) turvallisuuteen ja 
d) sosiaalisen kanssakäymisen ja 
osallisuuteen liittyen ja hyödyntää 
tietoa työssään 

Tietää useita 
hyvinvointiteknologian ratkaisuja a) 
terveyden ja toimintakyvyn tai 
kasvun ja kehityksen arviointiin ja 
seuraamiseen, b) omatoimisuuden 
tukemiseen, c) turvallisuuteen ja  d) 
sosiaalisen kanssakäymisen ja 
osallisuuteen liittyen ja osaa 
soveltaa tietoa luovasti ja 
asiakaslähtöisesti 

Hankkii ohjattuna ajantasaista ja 
luotettavaa tietoa 
hyvinvointiteknologian 
ratkaisuista 

Hankkii itsenäisesti ajantasaista ja 
luotettavaa tietoa  

Hankkii itsenäisesti ja 
monipuolisesti ajantasaista ja 
luotettavaa tietoa 
 

Hyödyntää työssään tietoa 
hyvinvointiteknologiasta 
asiakaslähtöisten apuvälineiden 
ja laitteiden valinnassa ja 
käytössä 

Hyödyntää työssään tietoa 
hyvinvointiteknologiasta 
asiakaslähtöisten apuvälineiden ja 
laitteiden valinnassa ja käytössä. 
Hankkii omatoimisesti lisää tietoa 

Hyödyntää laaja-alaisesti ja 
monipuolisesti työssään tietoa 
hyvinvointiteknologiasta 
asiakaslähtöisten apuvälineiden ja 
laitteiden valinnassa ja käytössä. 
Hankkii omatoimisesti ja aktiivisesti 
lisää tietoa 

Perustelee joitain 
asiakassuunnitelmaan 
valitsemansa ratkaisut 

Perustelee asiakassuunnitelmaan 
valitsemansa ratkaisut 

Perustelee laaja-alaisesti ja 
kattavasti asiakassuunnitelmaan 
valitsemansa ratkaisut. 

Hakee ja antaa työryhmän 
tukemana tietoa 
hyvinvointiteknologisten 
apuvälineiden ja laitteiden 
hankinnasta ja 
maksujärjestelyistä 

Hakee ja antaa itsenäisesti ja 
omatoimisesti tietoa 
hyvinvointiteknologisten 
apuvälineiden ja laitteiden 
hankinnasta ja maksujärjestelyistä 

Hakee ja antaa laaja-alaisesti ja 
monipuolisesti tietoa 
hyvinvointiteknologisten 
apuvälineiden ja laitteiden 
hankinnasta ja maksujärjestelyistä 

Hakee ja antaa ohjattuna tietoa 
hyvinvointiteknologisten 
apuvälineiden ja laitteiden 
huollosta 

Hakee ja antaa itsenäisesti ja 
omatoimisesti tietoa 
hyvinvointiteknologisten 
apuvälineiden ja laitteiden 
huollosta 

Hakee ja antaa laaja-alaisesti ja 
järjestelmällisesti tietoa 
hyvinvointiteknologisten 
apuvälineiden ja laitteiden 
huollosta myös muuttuvissa 
työtilanteissa. Tiedostaa 
hyvinvointiteknologian merkityksen 
asiakkaalle. 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 



Tyydyttävä  Hyvä Kiitettävä 

   

Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja 
kehittymishaasteitaan 
hyvinvointiteknologian käytön 
ohjaamiseen, kannustamiseen ja 
motivoimiseen liittyen. 

Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja 
kehittymishaasteitaan 
hyvinvointitekonologian käytön 
ohjaamiseen, kannustamiseen ja 
motivoimiseen liittyen. Kehittää 
osaamistaan. 
 

Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja 
kehittymishaasteitaan 
hyvinvointiteknologian käytön 
ohjaamiseen, kannustamiseen ja 
motivoimiseen liittyen. Kehittää 
osaamistaan aktiivisesti 

Ottaa palautetta vastaan ja 
muuttaa toimintaansa sen 
mukaan 
 

Arvioi omaa toimintaansa 
realistisesti, Ottaa palautetta 
vastaan  ja muuttaa toimintaansa 
palautteen perusteella 

Arvioi omaa toimintaansa 
realistisesti ja monipuolisesti, Ottaa 
palautetta vastaan  ja muuttaa 
toimintaansa palautteen 
perusteella. Antaa palautetta 
esittäen rakentavia 
ratkaisuvaihtoehtoja 

Toimii vastuullisesti 
moniammatillisessa työryhmässä 
ja selviytyy tutuissa 
vuorovaikutustilanteissa 
asiakkaan ja työyhteisön kanssa. 

Toimii vastuullisena ja aktiivisena 
toimijana moniammatillisessa 
työryhmässä ja toimii tilanteen 
vaatimalla tavalla erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa asiakkaan 
ja työyhteisön kanssa. 

Toimii vastuullisesti ja joustavasti 
moniammatillisen työryhmän 
aktiivisena  jäsenenä, tuoden esiin 
omia näkemyksiään ja toimii 
luontevasti erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa asiakkaan 
ja työyhteisön kanssa. 

Osaa tutuissa tilanteissa 
hyödyntää moniammatillista 
yhteistyötä asiakaslähtöisen ja 
tarkoituksenmukaisen 
hyvinvointiteknologian 
hyödyntämisprosessissa 
(hankinta, käyttö, huolto, arviointi) 

Osaa hyödyntää moniammatillista 
yhteistyötä asiakaslähtöisen ja 
tarkoituksenmukaisen 
hyvinvointiteknologian 
hyödyntämisprosessissa (hankinta, 
käyttö, huolto, arviointi)  

Osaa vaihtelevissa tilanteissa 
aktiivisesti ja järjestelmällisesti 
hyödyntää moniammatillista 
yhteistyötä asiakaslähtöisen ja 
tarkoituksenmukaisen 
hyvinvointiteknologian 
hyödyntämisprosessissa (hankinta, 
käyttö, huolto, arviointi)  

Suhtautuu myönteisesti 
hyvinvointiteknologian tuomiin 
mahdollisuuksiin työssään  

Suhtautuu myönteisesti ja 
ennakkoluulottomasti 
hyvinvointiteknologian tuomiin 
mahdollisuuksiin työssään 

Suhtautuu myönteisesti ja 
ennakkoluulottomasti 
hyvinvointiteknologian tuomiin 
mahdollisuuksiin 
asiakaslähtöisessä työssä.Tuo 
esille vaihtoehtoisia 
mahdollisuuksia 

Huolehtii hygieniasta ja 
aseptiikasta 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
hyvinvointiteknologiaa 
käyttäessään. 

Huolehtii oma-aloitteisesti 
hygieniasta ja aseptiikasta 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
hyvinvointiteknologiaa 
käyttäessään. 

Huolehtii oma-aloitteisesti 
hygieniasta ja aseptiikasta 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
hyvinvointiteknologiaa 
käyttäessään myös haastavissa 
tilanteissa. 
 

Ottaa vastuun omasta 
työergonomiasta 
hyvinvointiteknologian 
hyödyntämiseen liittyen 

Ottaa vastuun omasta 
työergonomiasta 
hyvinvointiteknologian 
hyödyntämiseen liittyen ja 

Ottaa vastuun omasta 
työergonomiasta 
hyvinvointiteknologian 
hyödyntämiseen liittyen myös 



keskustele työergonomiaan 
liittyvistä kysymyksistä 
työyhteisössä 

muuttuvissa tilanteissa ja edistää 
työergonomiaa työyhteisössä. 

Käyttää hyvinvointiteknologisia 
apuvälineitä turvallisesti 
(työhyvinvointi, työsuojelu, sähkö- 
ja paloturvallisuus) sekä torjuu 
ohjattuna työn aiheuttamia 
terveysvaaroja, mutta tarvitsee 
ajoittain vielä ohjausta 

Käyttää hyvinvointiteknologisia 
apuvälineitä turvallisesti 
(työhyvinvointi, työsuojelu, sähkö- 
ja paloturvallisuus) sekä torjuu 
työn aiheuttamia terveysvaaroja 

Käyttää hyvinvointiteknologisia 
apuvälineitä turvallisesti 
(työhyvinvointi, työsuojelu, sähkö- 
ja paloturvallisuus) sekä torjuu työn 
aiheuttamia terveysvaaroja myös 
muuttuvissa tilanteissa. 

Osaa kohdata asiakkaan 
ammatillisesti 

Osaa kohdata asiakkaan 
ammatillisesti, yksilöllisesti ja 
huomioida hänen 
kulttuuritaustansa ja 
arvomaailmansa vaikutuksen 
hyvinvointiteknologiaan liittyen 

Osaa kohdata asiakkaan 
yksilöllisesti ja huomioida 
laaja-alaisesti hänen 
kulttuuritaustansa ja 
arvomaailmansa vaikutuksen 
hyvinvointiteknologiaan liittyen 

Osaa tunnistaa ja huomioida 
joitakin hyvinvointiteknologiaan 
liittyviä eettisiä kysymyksiä ja 
toimia eettisten periaatteiden 
mukaan  
 
 

Osaa tunnistaa ja huomioida 
keskeisimmät 
hyvinvointiteknologiaan liittyvät 
eettiset kysymykset ja toimia 
eettisten periaatteiden mukaan  

Osaa tunnistaa ja huomioida 
monipuolisesti ja vastuullisesti 
hyvinvointiteknologiaan liittyviä 
eettisiä kysymyksiä ja toimia 
eettisten periaatteiden mukaan ja 
perustella niillä toimintaansa. 

 
 
 


