sairaanhoitaja tai
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysala

Oletko harkinnut osaamisesi kehittämistä opiskelemalla
ylemmässä ammattikorkeakoulussa? Nyt sinulla on
mahdollisuus hakeutua koulutukseen ja kehittää sosiaalija terveysalan johtamis-, tutkimus- ja kehittämisosaamistasi.

sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
(ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -koulutus
SYVENTÄVÄT PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT (35 op)
•
Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen 5 op
•
Strateginen johtaminen 5 op
•
Henkilöstöjohtaminen 5 op
•
Moninaisuusosaamisen johtaminen 5 op
•
Development of Clinical Practice and Social and
Healthcare Management in International Contexts 5 op
•
Knowledge Management in Health 5 op
•
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön talous
5 op

SYVENTÄVÄT VALINNAISET AMMATTIOPINNOT (10 op)
a. Hyvinvointipalvelujen digitaalinen kehittäminen
•
Asiakaslähtöisen eTerveyden johtaminen 5 op
•
Hyvinvointiteknologia 5 op (verkko-opintojakso)
•
Smart Solutions for Wellbeing Service Development
and Management 5 op
b. Moninaisuusjohtaminen (kaikki verkko-opintojaksoja)
•
Diversity Management 5 op
•
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5 op
•
Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op
•
Arvojohtaminen 5 op
•
Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka 5 op
•
eMentorointi 5 op

c. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
•
Hankeosaaminen ja -johtaminen 5 op (verkkoopintojakso)
•
Projektissa oppiminen 5 op
•
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op

SYVENTÄVÄT PAKOLLISET TUTKIMUS- JA
KEHITTÄMISTYÖN AMMATTIOPINNOT (15 op)
•
Tutkimus- ja kehittämistyön metodologia ja
menetelmät 4 op
•
Palvelumuotoilu 3 op
•
Aineiston käsittely, analyysi ja tulkinta 5 op
•
Hankekirjoittaminen 3 op

OPINNÄYTETYÖ (30 op)
•
Työelämäkeskeinen opinnäytetyön aihe
•
Aiheen esiselvitys – systemaattinen kirjallisuuskatsaus
•
Metodologian kuvaus ja perustelut
•
Projektiorganisaation perustaminen
•
Metodologian mukainen tutkimus- ja kehittämissuunnitelma
•
Kirjoitussuunnitelman mukaiset tekstit – kirjoittaminen
ja seminaarit
•
Opinnäytetyön alueellinen seminaari
•
Kypsyysnäyte

Syventävät valinnaiset
ammattiopinnot 10 op
Syventävät pakolliset
tutkimus- ja kehittämistyön opinnot 15 op
Syventävät pakolliset
ammattiopinnot 35 op

OPINNÄYTETYÖ (30 op)
Koulutuksen sisällöllisinä painopisteinä ovat muun muassa palvelumuotoilu, moninaisuusosaamisen johtaminen,
näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen, kansainvälisyys sekä digitaalisten palvelujen kehittäminen,
hyödyntäminen ja johtaminen.
Opintojen rakenne
Ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tutkintorakenne muodostuu johtamisen ydinosaamisen opintokokonaisuudesta eli johtamisosaamisen syventävistä
pakollisista ammattiopinnoista (35 op) ja osaamista

syventävistä ja laajentavista valinnaisista ammattiopinnoista
(10 op). Lisäksi koulutukseen kuuluu TKI:n ydinosaamisen
opintokokonaisuuden syventävät pakolliset tutkimus- ja
kehittämistyön ammattiopinnot (15 op) ja opinnäytetyö (30
op).

sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -koulutus

KoulutusFaktat

•

Koulutusala:
Sosiaali- ja terveysala
Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Koulutuksen laajuus ja kesto:
Koulutuksen laajuus on 90 op. Koulutus on monimuotoopiskelua ja kestää keskimäärin kaksi vuotta työn ohessa.
Lähiopetuspäiviä on noin 2–3 kuukaudessa.
Hakukelpoisuus:
YAMK-koulutukseen voit hakeutua, jos Sinulla on terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto: sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK). Lisäksi Sinulla
pitää olla vähintään kolmen vuoden työkokemus terveysalalta
korkeakoulututkinnon jälkeen. (Työkokemus voi olla hankittu
myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja
korkeakoulututkinnon välisenä aikana.) Työkokemuksen tulee
olla kertynyt 31.7.2018 mennessä.
Koulutuksen tavoitteet:
•
Saat valmiudet toimia itsenäisenä asiantuntijana, moniammatillisissa verkostoissa hoitotyön asiantuntijana, kehittäjänä ja lähijohtajana.
•
Saat valmiudet kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluja asiakkaille ja potilaille, osaat kehittää ja johtaa
hoitotyön työmenetelmiä ja muutosprosesseja näyttöön
perustuen.

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

•

•

Hallitset hoitotyön kehittämisessä vaadittavan projektiosaamisen sekä osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön erilaisia menetelmiä.
Kykenet monimutkaiseen ja vaativaan päätöksentekoon
hoitotyössä ja sen johtamisessa sekä hallitset verkostoitumisen ja edistät työyhteisön toimijoiden osaamisen
kehittymistä.
Saat valmiudet kustannustehokkaiden asiakas- ja
palveluprosessien sekä palveluketjujen hallintaan sekä
laadun vaikuttavuuden arviointiin.

Koulutuksen jälkeen:
•
YAMK-tutkinnon jälkeen voit työskennellä koulutusta
vastaavalla alalla suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtävissä sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä.
•
YAMK-tutkinto antaa mahdollisuuden työskennellä
muissa EU-maissa ilman lisäkoulutusta ja se antaa
saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin
tiedekorkeakoulun vastaava ylempi korkeakoulututkinto.
•
Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tiedekorkeakoulujen tieteellisiin ja taiteellisiin jatko-opintoihin.
•
Koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet urallaan
mm. lähijohtajaksi, osaston- ja apulaisosastonhoitajaksi, palvelupäälliköksi, toiminnanjohtajaksi, tulosyksikönpäälliköksi ja opettajaksi (pedagogisten opintojen
jälkeen).

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

Hakuaika
14.3.–28.3.2018

