
Tule 
ratkaisevaksi 
tekijäksi!
Omahoidon tukemisen ja kansansairauksien hoitotyön 
syventävät ammattiopinnot 30 op
Omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö -koulutuksen syventävät 
ammattiopinnot (30 op) toteutetaan verkostototeutuksena. Koulutus on toteutettu 
yhteistyössä Tampereen, Turun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.  
Kukin AMK vastaa kahdesta viiden opintopisteen opintojaksosta.

Asiantuntijoita käytössäsi  
ympäri Suomen
Verkostomaisen toteutustavan ansiosta 
saat käyttöösi eri puolella Suomea olevien 
asiantuntijayliopettajien osaamisen sekä 
mahdollisuuden verkostoitua oman alasi 
asiantuntijoiden kanssa. Opinnot koostuvat 
verkko-opiskelusta, itsenäisestä työskentelystä 
ja lähiopetuksesta.

Lähiopetusta  
kerran kuussa
Järjestämme lähiopetusta keskimäärin kerran 
kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina.  
Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä 
lähipäiviä voi olla enemmänkin. Opintoihimme 
voi sisältyä matkustusta eri paikkakunnille. 
Nämä kulut on opiskelijan kustannettava itse.
Opinnot alkavat syyskuun 2020 alussa.  
Opintojen kesto on noin 1,5–2 vuotta.



Opintojaksot

Kansansairauksien kliinisenä asian- 
tuntijana kehittyminen (5 op, Turun AMK)
Opintojakson sisältö:
• Asiantuntijana kehittyminen

• Hoitotyön kliinisen asiantuntijan ominaispiirteet  
ja osaamisvaatimukset

• Hoitotyön kliinisen asiantuntijan rooli ja sen  
kehittäminen: tilanne kansallisesti ja kansainvälisesti 

• PEPPA-prosessin soveltaminen kliinisessä hoitotyössä 
osana kliinisen asiantuntijan itsenäistä työtä

• Terveyshyötymalli kansansairauksia sairastavan  
potilaan tukemisen taustalla

Kansansairaudet, niiden ehkäisy ja hoito  
(5 op, TAMK)
Opintojakson sisältö:
• Suomalaisen kansanterveyden erityispiirteet

• Kansansairauksien ehkäisyn menetelmät ja 
moniammatillisen yhteistyön merkitys

• Suuret kansansairausryhmät (mm. sydän- ja verenkierto-
elimistön sairaudet, diabetes ja hengityselimistön 
sairaudet) sekä niiden epidemiologia ja patofysiologia

• Kansansairauksien kokonaisvaltainen hoito

• Kansansairauksien lääkehoito kliinisen farmakologian 
näkökulmasta

Kliininen päätöksenteko kansansairauksien  
hoidossa ja omahoidossa (5 op, Savonia)
Opintojakson sisältö:
• Asiakkaan terveydentilan kokonaisvaltainen  

arviointi ja kliininen tutkiminen

• Hoitotyön näkökulma potilaan lääkkeelliseen ja 
lääkkeettömään hoitoon

• Kuntoutumisen tukeminen ja sen menetelmät

• Hoitotyön kliinisen asiantuntijan vastaanottotoiminta

• Potilas- ja lääkitysturvallisuuden kehittäminen

• Terveys- ja hoitosuunnitelma osana terveyshyötymallia

Asiakkaan omahoidon tukeminen  
ja ohjaaminen (5 op, Savonia)
Opintojakson sisältö:
• Terveyden edistämisen etiikka

• Jaettu päätöksenteko ja hoidosta sopiminen

• Muutosvaihemalli ja motivoiva haastattelu 

• Voimavaroja ja ratkaisuja korostava toiminta ja menetelmät

• Dialoginen vuorovaikutus omahoidon ohjauksessa

• Vertaistuki ja kolmannen sektorin rooli 

• Palveluvalikoima ja palveluohjaus 

• Omahoidon onnistumisen, edistämisen ja tukemisen 
arviointi

Teknologia ja digitaaliset palvelut  
vaikuttavan hoidon tukena (5 op, TAMK)
Opintojakson sisältö:
• Digitaaliset terveyspalvelut ja kansallinen tilanne

• Hyvinvointi- ja terveysteknologia

• Teknologia ja digitaaliset palvelut kansansairauksien 
hoidossa ja omahoidossa

• Digitalisaation vaikutus hoitotyöhön ja sen johtamiseen

• Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen

• Rakenteinen tiedontuottaminen

Työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen  
(5 op, Turun AMK)
Opintojakson sisältö:
• Oppiva yksilö ja oppiva organisaatio 

• Yhteistoiminnallisen oppimisen ja dialogisen 
vuorovaikutuksen toimintakulttuuri

• Työyhteisödynamiikka, työyhteisölähtöinen toiminta

• Tiimin johtaminen

• Henkilöstön ohjaaminen ja tukeminen

• Strategialähtöinen henkilöstön osaamisen  
kehittäminen ja vaikuttavuus

Näin haet
Hakuaika koulutukseen on 18.3.–1.4.2020. 
Voit hakea koulutukseen valtakunnallisessa 
korkeakoulujen yhteishaussa. Noudatamme 
opiskelijavalinnassa kunkin ammattikorkea-
koulun päättämiä valintaperusteita.  
Edellytämme sinulta sairaanhoitajan,  
terveydenhoitajan, kätilön tai  
ensihoitajan tutkintoa.

Huom! Voit hakea syksyllä 2020 alkavaan  
koulutukseen myös ammattikorkeakoulu-
tutkintoa edeltävän opistotason tutkinnon 
pohjalta. Myös työkokemusvaatimus on 
lyhentynyt 2 vuoteen.

tuni.fi


