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K AJ AANIN AMMATTIK OR K EAK O ULU

Sairaanhoitajakoulutus

Sairaanhoitajan työssä ollaan lähellä ihmistä. Hoitotyön tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen. Hoitotyö on sairauksia ehkäisevää,
parantavaa ja kuntouttavaa, ihmisen omien voimavarojen tukemista. On tärkeää saada ihmiset
osallistumaan ja aktivoitumaan oman terveytensä
ylläpitämiseen ja edistämiseen.
Ku
va
aja
:R
en
oT
ukia
inen

Lauri Tolonen

sairaanhoitaja, Ensihoito
Kainuun Maakunta -kuntayhtymä, Kajaani
Lauri valmistui sairaanhoitajaksi Kajaanin ammattikorkeakoulusta vuonna 2008. Hän opiskeli hoitotyön
koulutusohjelmassa ja suoritti kirurgisen hoitotyön
vaihtoehtoiset ammattiopinnot. Työharjoitteluissa
Lauri oli mm. Kainuun keskussairaalan eri osastoilla,
leikkaussalissa ja Kajaanin pelastuslaitoksen ensihoidossa. Hoitoalassa häntä kiinnostaa sen monipuolisuus ja jatkuva kehittymisen mahdollisuus. Lauri on
suorittanut myös ensi- ja tehohoitotyön erikoistumisopinnot.
Valmistumisen jälkeen Lauri työllistyi Kajaaniin Kainuun Maakunta -kuntayhtymän Ensihoidon palvelukseen. Hänen työtehtäviinsä kuuluu sairaalan ulkopuolinen ensihoitotyö, hoitotasoinen ensihoito ja
kenttäjohtotehtävät Kainuun alueella.
”Työtehtäväni koen vastuullisiksi ja haastaviksi. Päivittäiset työtehtävät edellyttävät jatkuvaa osaamisen
päivittämistä ja oman ammattitaidon ylläpitämistä.
Työssäni korostuu yhdessä tekeminen. Vaikka teemme itsenäisesti päätöksiä potilaan hoidosta, on työyhteisön tuki taustalla ja tarvittaessa asiat ratkotaan
tilannekohtaisesti hyvinkin nopeasti. AMK-tutkinto
on antanut valmiudet etsiä ja omaksua uutta tietoa
sekä tietotaitopohjan, jonka päälle uutta tietoa voi
kerätä”, sanoo Lauri.

KoulutusFaktat
Koulutusala:
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Koulutusohjelma:
Hoitotyön koulutusohjelma
Suuntautumisvaihtoehdot:
- Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto
Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)
Koulutuksen laajuus ja kesto:
Sairaanhoitaja 210 opintopistettä (op), 3,5 vuotta
Opetuskieli:
Suomi
Opintojen rakenne:
Koulutus muodostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista ja vapaasti
valittavista opinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.
Pohjakoulutusvaatimus:
Lukio tai toisen asteen ammatillinen koulutus
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Sairaanhoitajakoulutus
Hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelmassa saat valmiudet kohdata erilaisia ihmisiä. Hoitotyön tietoperusta muodostuu hoitotieteellisen tiedon lisäksi lääketieteellisestä,
luonnontieteellisestä sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisestä tiedosta.
Opiskelet näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Kehityt ammatillisessa päätöksenteossa ja opit toimimaan muuttuvissa olosuhteissa. Ymmärrät oman osaamisesi
kehittämisen merkityksen. Noin kolmannes opinnoistasi on ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Sairaanhoitajan tutkinto

Halutessasi sairaanhoitajaksi valitset hoitotyön koulutusohjelmasta hoitotyön
suuntautumisvaihtoehdon. Opiskellessasi sairaanhoitajaksi hoitotyön vaihtoehtoisten ammattiopintojen valinta tapahtuu yksilöllisesti, mikä mahdollistaa
osaamisen erilaiset painotukset hoitotyön eri alueilla. Sairaanhoitajana olet näyttöön perustuvan hoitotyön asiantuntija. Edistät potilaiden toipumista ja kuntoutumista sekä tuet kuoleman lähestyessä. Terveyden edistäminen ja asiakkaan,
perheen ja yhteisön voimavarojen tukeminen ovat merkittävä osa hoitotyötä.
Sairaanhoitajana vastaat hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista ja
toimit yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa.

Työllistyminen

Hoitoalan työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät ja henkilöstöstä on joillakin
alueilla jopa pulaa. Työllistyminen on mahdollista myös oman yrityksen perustamisen kautta.

Työtehtävät

Käytännön hoitotyö sekä hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävät suunnittelu-,
koordinointi- ja kehittämistehtävät sekä Suomessa että EU-maissa tarjoavat työtehtäviä sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille.

Hakeminen

Sairaanhoitajahoitajakoulutukseen haetaan vuosittain ammattikorkeakoulujen
valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku
tapahtuu internetissä osoitteessa
www.amkhaku.fi
Hakijan opas, valintaperusteet sekä tiedot
hakuajoista ja valintakokeista löytyvät Kajaanin ammattikorkeakoulun nettisivuilta
www.kajak.fi

Lisätietoja hakemisesta

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Hakutoimisto
Ketunpolku 3
87100 Kajaani
Puh. 044 7101 648, 044 7101 229
hakutoimisto@kajak.fi
www.kajak.fi

Lisätietoja koulutuksesta

Sosiaali-, terveys-, ja liikunta-ala
Anna-Leena Eklund
koulutusohjelmavastaava
Puh. 044 7101 224
Marja Haapavaara
opintosihteeri
Puh. (08) 6189 9632
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@kajak.fi

Sairaanhoitajana työskentelet mm. sairaaloissa vuodeosastoilla, toimenpideyksiköissä ja poliklinikoilla, terveysasemien vastaanotoilla, kotisairaanhoidossa,
vanhainkodeissa ja erilaisissa asumis- ja hoivayksiköissä, päihde- ja mielenterveystyössä, kansalais- ja potilasjärjestöissä sekä erilaisissa hankkeissa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu
PL 52 - Ketunpolku 3 - 87101 Kajaani
Puh. (08) 618 991 - Faksi (08) 6189 9603
www.kajak.fi

