
Valtakunnallisen opiskelijaohjauksen kehittämisverkoston (ValOpen*) johtoryhmän kannanotto opiskelijoiden 

harjoitteluiden toteuttamiseksi COVID-19 pandemian mahdollisen toisen aallon aikana  

 

ValOpe johtoryhmä ottaa kantaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun toteuttamiseen COVID-19 

pandemian mahdollisen toisen aallon aikana. Työelämä- ja koulutusorganisaatioiden omat COVID-19 ohjeistukset tulee 

aina huomioida ensisijaisina.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon työelämäorganisaatiot tarjoavat vuosittain ohjatun harjoittelun paikkoja useille eri 

koulutusorganisaatioiden opiskelijoille. Esimerkiksi vuonna 2019 yliopistosairaaloissa sosiaali- ja terveysalan toisen ja 

ammattikorkeakouluasteen opiskelijat suorittivat yhteensä 13812 harjoittelujaksoa (yhteensä 55254 harjoitteluviikkoa).  

COVID-19 –pandemiatilanne ja siihen varautuminen aiheuttivat keväällä 2020 muutoksia opiskelijoiden harjoittelujen 

toteuttamiseen. Esimerkiksi yliopistosairaaloissa pandemiasta johtuen keskeytettiin tai peruttiin 

työelämäorganisaation, koulutusorganisaation tai opiskelijan taholta noin 1650 harjoittelujaksoa.               

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun toteutuminen tulee turvata COVID-19 pandemiatilanteessa, 

jotta varmistetaan opiskelijoiden osaamisen kehittyminen, ammatillinen kasvu sekä minimoidaan valmistumisen 

viivästyminen. Opiskelijalle tulee järjestää hänen ammattitaitoansa ja osaamistaan edistävä harjoittelupaikka 

yhteistyössä oppilaitosten ja työelämäorganisaatioiden kanssa oppilaitossopimukset huomioiden.  

 Poikkeustilanteessa toimiminen edellyttää työelämä- ja koulutusorganisaatioiden hyvää yhteistyötä ja 

joustavuutta harjoittelujen järjestämiseksi esimerkiksi opiskelijan harjoittelupaikan ja ajankohdan uudelleen 

organisoimiseksi. 

 Ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana opiskelijan ja koulutusorganisaation tulee seurata 

työelämäorganisaation sivuilla olevia päivitettyjä COVID-19 pandemiaan ja opiskelijoiden harjoitteluun 

liittyviä ohjeistuksia. 

 Koulutusorganisaatiot huolehtivat, että opiskelijoilla on ennen jokaisen harjoittelujakson alkua riittävät tiedot 

ja taidot infektioiden torjunnasta ja tavanomaisista varotoimista. 

 Harjoittelun aikana opiskelijoihin sovelletaan samoja ohjeistuksia kuin työelämäorganisaatioiden 

henkilöstöön COVID-19 pandemian aikana.  

 Mikäli opiskelijan harjoittelujakso joudutaan keskeyttämään tai perumaan, tulee sen perustua viranomaisten 

suosituksiin ja työelämäorganisaation päätökseen. 
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*) Valtakunnallisen opiskelijaohjausverkoston (ValOpen) tarkoituksena on edistää opiskelijaohjauksen laatua sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa 

ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Tavoitteena on valtakunnallisesti yhtenäistää opiskelijaohjausta näyttöön perustuvasti ja jakaa hyviä käytäntöjä 

sekä ohjeistuksia valtakunnallisesti. Valopen tarkoituksena on myös edistää yhteistyötä työelämäorganisaatioiden ja koulutusorganisaatioiden sekä 

muiden sidosryhmien välillä. 

 


