Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
(ylempi AMK)
Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoitotyö
Oletko harkinnut osaamisesi kehittämistä opiskelemalla
ylemmässä ammattikorkeakoulussa, Master -opinnoissa? Nyt
sinulla on mahdollisuus hakeutua koulutukseen ja kehittyä
palliatiivisen hoidon asiantuntijaksi sekä kehittää johtamis-,
tutkimus- ja kehittämisosaamistasi.

Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
(ylempi AMK)
Kliininen asiantuntija, palliatiivinen
hoitotyö
Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttaa ylempää ammattikorkeakoulutusta sekä sosiaali- ja terveysalan, liiketoiminnan,
matkailualan, liikunta-alan ja teknologian kehittämisen ja johtamisen että sosiaali- ja terveysalan kliinisen asiantuntijan
tutkinnoissa. Koulutukset toteutetaan monimuoto-opintoina
ja koulutukset alkavat syksyllä 2020.
Sosiaali- ja terveysalan kliinisen asiantuntijan koulutus on
työelämän kehittämistutkinto, jonka laajuus on 90 opintopistettä. Voit opiskella tutkinnon joustavasti työn ohessa
noin 2-3 vuodessa. Koulutus tarjoaa Sinulle mahdollisuuden
laajentaa ja syventää kliinisen hoitotyön osaamistasi palliatiivisessa hoitotyössä. Kliininen asiantuntija Palliatiivinen hoitotyö Master -tutkinnossa saavutettava osaaminen vastaa
tasoltaan kansainvälistä laajavastuisen kliinisen asiantuntijan
osaamistavoitteita. Kliinisen asiantuntija -koulutuksen avulla
vahvistetaan vaativan tason palliatiivisen hoidon osaamista,
edistetään hoidon ja hoitotyön kehittämistä sekä kehitetään
välillisesti työyhteisön/organisaation henkilöstön osaamista.
Palliatiivisen hoidon asiantuntijuus -koulutuksen syventävät
opinnot on suunniteltu osana OKM:n kärkihankkeisiin kuuluvaa Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen työelämälähtöinen kehittäminen (Edupal) -hanketta. Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia
osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF, taso 7) osaamiskuvauksia. Opintojen tavoitteena on antaa työelämän kehittämisen
edellyttämät laajat ja syvälliset sekä tarvittavat teoreettiset
tiedot alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimimisessa.
Kliininen erityisosaaminen profiloituu palliatiivisen hoidon
asiantuntijana kehittymisen ja kliinisen hoidon kehittämisen
sisältöihin. Syventävät opinnot tukevat vaativaa asiantuntijaosaamista sekä opiskelijan opinnäytetyönään toteutettavan
kehittämistyön sisällöllisiä ja metodisia oppimistarpeita. Syventävissä opinnoissa on mukana myös kehittämis- ja johtamisosaamisen kehittymistä tukevia sisältöjä. Opinnäytetyö on
koko koulutuksen kestävä prosessi. Opinnäytetyö on työelämän käytäntöjä kehittävä projekti, ensisijaisesti palliatiiviseen
hoidon kehittämiseen kohdentuen. Kehittämistyö toteutetaan
työelämäyhteistyönä, jota lähestytään tarkoituksenmukaisen
soveltavan tutkimuksen kehittämisen menetelmin.
Yhteydenotot ja lisätiedot
Lehtori, YTT Kirsi Moisanen
kirsi.moisanen@kamk.fi
p. 044 7101276

Sosiaali- ja terveysalan kliininen asiantuntija
(ylempi AMK), Master -koulutus
KLIININEN OSAAMINEN 30 op
• Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana
kehittyminen 5 op
• Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa
hoidossa 5 op
• Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5 op
ja/tai Ihmislähtöinen palliatiivinen hoitotyö 5 op
• Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö
palliatiivisessa hoidossa 5 op
• Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa
hoidossa 5 op
• Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja
kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5 op

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 15 op
•
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op
•
Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta 5 op
•
Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen 5 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 op
• Studying and Working in International Environment 5 op
• Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka 5 op
• Osaamisen johtaminen 5 op
• Vaikuttavuuden arviointi 5 op
• Data-analytiikka ja tekoäly 5 op
• Hankeosaaminen ja -johtaminen 5 op
• Hyvinvointiteknologia 5 op
• Itsensä johtaminen 5 op

JOHTAMISOSAAMINEN 5 op
•
Strateginen johtaminen 5 op
OPINNÄYTETYÖ 30 op

Opintojen rakenne ja ajoitus
Syventävät opinnot 50 op
2020

Vapaasti valittavat opinnot

Opinnäytetyö 30 op

-ajankohtaisia syksystä 2020 alkaen

- aloitetaan keväällä 2020

Kliininen osaaminen 30 op

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Johtamisosaaminen 5 op
Tutkimus- ja
kehittämisosaaminen 15 op

Opintojen rakenne
Ylempään (AMK) Master tutkintoon johtavan koulutuksen
tutkintorakenne muodostuu kliinisen asiantuntijan, palliatiivisen hoitotyön ydinosaamisen opintokokonaisuudesta (30

Opinnäytetyö 30 op

op). Lisäksi koulutukseen kuuluu johtamisosaamisen opintoja (5 op), tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoja (15op),
opiskelijan vapaasti valittavia opintoja (10 op) ja opinnäytetyö
(30 op).

Sosiaali- ja terveysalan kliininen asiantuntija
(ylempi AMK), Master -koulutus
KoulutusFaktat
Koulutusala:
Sosiaali- ja terveysala
Tutkinto:
Kliininen asiantuntija ylempi (AMK)
Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja ylempi (AMK), Terveydenhoitaja ylempi (AMK)
Koulutuksen laajuus ja kesto:
Koulutuksen laajuus on 90 op. Koulutus on monimuoto-opiskelua ja kestää keskimäärin 2-3 vuotta työn ohessa.
Lähiopetuspäiviä on 2-3 kuukaudessa. Osa opintojaksoista
toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

Lisätietoja
Kajaanin AMK, Hakijapalvelut
puh. 044 7101 648, 044 7101 229
hakijapalvelut@kamk.fi

Hakukelpoisuus:
Ylempi (AMK)-koulutukseen voit hakeutua, jos Sinulla on
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto: sairaanhoitaja
(AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja
(AMK). Lisäksi Sinulla pitää olla vähintään kahden vuoden
työkokemus terveysalalta korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen tulee olla kertynyt 31.7.2020
mennessä.
Harkinnanvaraisesti hakukelpoisia ovat hakijat, joilla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot, ja
jotka ovat suorittaneet koulutukseen soveltuvan Suomessa
suoritetun opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
(esim. opistoasteen sairaanhoitaja), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot. Tutkinto ja työkokemus
harkitaan tapauskohtaisesti.

Hakeminen
www.opintopolku.fi
Valinta-aikataulu ja ohjeet
www.kamk.fi

