
Hämeen ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajakoulutus SHHT21A

OSAAMISTAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Sairaanhoitaja tekee ammatillista hoitotyötä, jonka tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen. Hoitotyöhön kuuluu asiakkaan hoitaminen, ohjaaminen, tukeminen ja kuntoutus.
Sairaanhoitaja työskentelee yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa. Työtä ohjaavat hoitotyön
arvo- ja tietoperusta sekä sairaanhoitajien ammattieettiset ohjeet (1996). Hoitotyö muuttuu ajassa ja
asiakkaiden tarpeiden mukaan. Työn ja palveluiden digitalisaatio sekä robotiikka uudistavat sosiaali-
ja terveysalaa, samoin kestävään yhteiskuntaan liittyvät kysymykset.

Tutkinto täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisen
sairaanhoitajan pätevyyden. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakea terveydenhuollon
ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta sairaanhoitajana.

Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisesti toteutettavissa opintokokonaisuuksissa ja
opiskelijavaihtona kansainvälisisissä yhteistyöoppilaitoksissa.

Yrittäjyys:
Yrittäjyys on asennetta, valmiuksia ja toimintaa mahdollisuuksien etsimiseksi ja hyödyntämiseksi.
Tavoitteena on yrittäjyysasenteiden ja -valmiuksien vahvistaminen, korkeakoulupohjaisen
yrittäjyyden synnyttäminen ja olemassa olevan yritystoiminnan uudistaminen ja kehittäminen.

OPINTOJEN RAKENNE

Moduuli on 15 opintopisteen osaamiskokonaisuus, joka on rakennettu jonkin työelämän ilmiön
ympärille. Moduulille on laadittu osaamistavoitteet ja arviointikriteerit, jotka määrittävät moduulin
suorituksessa arvioitavat osaamiset.

Ydinosaamisen opinnot ja opinnäytetyö ovat tutkinnon suorittajalle pakollisia moduuleja. Harjoittelu
kuuluu ydinosaamiseen. Profiloivat opinnot ovat valinnaisia tai vaihtoehtoisia moduuleja, joilla
opiskelija voi suunnata omaa osaamista omien uratavoitteiden mukaisesti. Vaihtoehtoisia opintoja
voit valita myös koko HAMKin tarjonnasta, muista kotimaisista tai kansainvälisistä korkeakouluista.

Suomalainen sairaanhoitajan tutkinto (210 op) on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten
tutkintojen kanssa ja antaa Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivien (2005/36/ EY, 2013/55
EU) mukaisen yleissairaanhoitajan (180 op) pätevyyden. Yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset
ja niiden sisällöt on määritelty valtakunnallisesti vuonna 2019.

Yleissairaanhoitajan ydinosaamisalueet ovat:
1. ammatillisuus ja eettisyys
2. asiakaslähtöisyys
3. kommunikointi ja moniammatillisuus
4. terveyden edistäminen
5. johtaminen ja työntekijyysosaaminen
6. tiedonhallinta
7. ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
8. kliininen hoitotyö
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9. näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
10. yrittäjyys ja kehittäminen
11. laadun varmistus
12. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja
13. potilas- sekä asiakasturvallisuus.

Yleissairaanhoitajan opintojen lisäksi opintoihin kuuluu profiloivat opinnot (15 + 15 op), joissa
opiskelija voi syventää asiantuntijuutta hoitotyössä. HAMK:ssa Hyvinvointiosaamisen yksikkö on
profiloitunut kriisi- ja kriittisiin tilanteisiin varautumiseen ja tilanteiden hallintaan sekä digitaalisten
hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Profiloivia opintoja voi valita myös monialaisesta tarjonnasta
kuitenkin niin, että valinnat palvelevat alan osaamistarpeita.

Moduuleissa opiskellaan alan keskeisiä ilmiöitä moderneissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi
simulaatioissa, oppimisympäristö Hyvinvoimalassa ja Design Factorissa.
Yleissairaanhoitajakoulutuksessa (180 op) on ohjattua harjoittelua erilaisissa sosiaali- ja terveysalan
ympäristöissä. Työelämäyhteys on vahva tarjoten monimuotoisia autenttisia oppimisympäristöjä.
Opiskelussa on tärkeänä näkökulmana kansainvälistyvä työelämä, ylialaisuus ja niiden edellyttämä
osaaminen.

Opinnäytetyö AMK

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön laajuus on 15 op. Opinnäytetyön tavoitteena on
vahvistaa sekä yleisiä työelämävalmiuksia että alakohtaisia ammatillisia kompetensseja.
Opinnäytetyön tekeminen on oppimisprosessi, jossa opiskelija oppii työskentelemään tutkivalla,
analysoivalla ja kehittävällä työotteella.

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Sairaanhoitaja työskentelee julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Sairaanhoitaja voi toimia
asiantuntijana esimerkiksi kliinisessä hoitotyössä sekä suunnittelu-, kehittämis- ja
koulutustehtävissä. Sairaanhoitaja voi työskennellä joko kotimaassa tai ulkomailla. Sairaanhoitajan
jatkokoulutusmahdollisuudet ovat monipuoliset.

code name 1 2 3 4 sum

SHHT21A-1007 Ydinosaaminen 165

SHHT21A-1010 Hoitotyön arvo- ja tietoperusta 15

SH00DG41 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 3 3

SH00DG42 Viestinnän perusteet hoitotyössä 2 2

SH00DG43 Hoitotyön ruotsi 1 2 2

SH00DG44 Luonnontieteelliset opinnot 4 4

SH00DG45 Hoitotyön lähtökohdat 4 4

SHHT21A-1011 Hoitotyön perustaidot 15

SH00DG46 Hoitotyön auttamismenetelmät 6 6

SH00DG47 Harjoittelu, hoitotyön perusteet 9 9

SHHT21A-1012 Äkillisesti sairastuneen hoitotyö 15

SH00DI20 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1 3 3

SH00DI21 Kirurgisen potilaan hoitotyö 1 4 4
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SH00DI75 Sisätautipotilaan hoitotyö 1 5 5

SH00DI76 Hoitotyön ruotsi 2 3 3

SHHT21A-1013 Harjoittelu, hoitotyön osaaminen 30

SH00DI78 Harjoittelu, sisätautikirurgisen potilaan hoitotyö 10 10

SH00DI79 Harjoittelu, ikääntyneiden hoitotyö 10 10

SH00DI80 Harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 10 10

SHHT21A-1014 Pitkäaikaisesti sairastuneen hoitotyö 15

SH00DI81 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 2 6 6

SH00DI82 Kirurgisen potilaan hoitotyö 2 3 3

SH00DI83 Sisätautipotilaan hoitotyö 2 4 4

SH00DI84 Hoitotyön englanti 1 2 2

SHHT21A-1015 Perheen terveyden edistäminen ja hoitotyö 15

SH00DI85 Terveyden edistäminen ja terveysteknologia 4 4

SH00DI86 Seksuaaliterveys, raskaus ja normaali synnytys 4 4

SH00DI87 Lasten ja nuorten hoitotyö 7 7

SHHT21A-1016 Harjoittelu, hoitotyö erilaisissa toimintaympäristöissä 15

SH00DJ45 Harjoittelu, lasten ja nuorten hoitotyö 10 10

SH00DJ46 Harjoittelu avosairaanhoidon ympäristöissä 5 5

SHHT21A-1017 Ikääntyneiden hoitotyö 15

SH00DI88 Gerontologinen hoitotyö 6 6

SH00DI89 Projektiharjoittelu erilaisissa toimintaympäristöissä 3 3 6

SH00DI90 Yhteisöt ja monikulttuurillisuus viestinnässä 3 3

SHHT21A-1018 Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen 15

SH00DI91 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5 5

SH00DI92 Johtajuusosaaminen 5 5

SH00DI93 Yrittäjyysosaaminen  5 5

SHHT21A-1019 Harjoittelu, hoitotyön syventävä osaaminen 15

SH00DJ47 Harjoittelu, hoitotyön syventävä osaaminen 15 15

SHHT21A-1009 Profiloiva osaaminen 30

SHHT21A-1021 Hoitotyön profiloiva osaaminen 15

SH00DI94 Hoitotyön Englanti 2 3 3

SH00DI95 Smart Welfare Services 2 2

SH00DI96 Akuutti, päivystys- ja tehohoitotyö 5 5

SH00DI97 Akuutti ja kiireetön avohoitotyö 5 5

SH00DI98 Palliatiivinen perhehoitotyö 5 5

SH00DI99 Akuutti mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5 5

SHHT21A-1022 Kehittyvä osaaja 15

VR00BU93 Ruotsin suullinen osaaminen 0

VR00BU94 Ruotsin kirjallinen osaaminen 0

SHHT21A-1008 Opinnäytetyö 15
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SHHT21A-1020 Opinnäytetyö 15

9900CQ19 Opinnäytetyö – Suunnittelu 5 5

9900CQ20 Opinnäytetyö – Toteutus 5 5

9900CQ21 Opinnäytetyö – Viimeistely 5 5

9900CQ22 Opinnäytetyö – Kypsyysnäyte 0

SHHT21A-1007 Ydinosaaminen: 165 op

SHHT21A-1010 Hoitotyön arvo- ja tietoperusta: 15 op

Osaamistavoitteet
Hoitotyön arvo- ja tietoperustan moduulin opiskeltuasi sinulla on valmiudet opiskella
ammattikorkeakoulussa hoitotyötä ja olet liittynyt opiskelijayhteisöön. Ymmärrät hoitotieteen
tietoperustan ja osaat hoitotyön eettiset periaatteet. Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen
vuorovaikutukseen asiakkaiden sekä heidän läheistensä kanssa molemmilla kotimaisilla kielillä.
Osaat ihmiskehon anatomian ja fysiologian perusteet.

SH00DG41 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa: 3 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu hoitotyön arvo- ja tietoperustamoduuliin.

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa -opintojaksolla opiskelija arvioi ja kehittää oppimisvalmiuksiaan,
digitaalisia taitojaan ja ensiaputaitojaan sekä opiskelumenetelmiään.

SH00DG42 Viestinnän perusteet hoitotyössä: 2 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu hoitotyön arvo- ja tietoperustamoduuliin.

Viestinnän perusteet hoitotyössä -opintojaksolla opiskelija arvioi ja kehittää kirjoitus- ja
puheviestintätaitojaan. Opiskelija oppii viestimään ammatillisesti. Opiskelija osaa noudattaa
nettietikettiä, sähköpostia koskevia sääntöjä ja menettelyjä sekä osaa toimia sosiaalisessa mediassa
hoitotyön ammattilaisena.

SH00DG43 Hoitotyön ruotsi 1: 2 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu hoitotyön arvo- ja tietoperustamoduuliin.

Hoitotyön ruotsi 1 -opintojaksolla opiskelija kehittää hoitotyön ruotsin ammatillisen kielen puhe- ja
kirjoitusviestintätaitopojaan.

SH00DG44 Luonnontieteelliset opinnot: 4 op
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Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu hoitotyön arvo- ja tietoperustamoduuliin.

Luonnontieteelliset opinnot -opintojaksolla opiskelija oppii hallitsemaan tiedot ihmiskehon
elinjärjestelmien rakenteesta, toiminnasta ja säätelystä ja niiden taustalla olevista tekijöistä.

SH00DG45 Hoitotyön lähtökohdat: 4 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu hoitotyön arvo- ja tietoperustamoduuliin.

Hoitotyön lähtökohdat -opintojaksolla opiskelija:
- Ymmärtää hoitotieteen tietoperustan ja sairaanhoitajan työskentelyn perustuvan näyttöön ja
sitoutuu toteuttamaan sitä
- Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat
sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa
- Osaa työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti
- Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua
- Omaa valmiudet puuttua epäammatilliseen työskentelyyn
- Tietää ihmisen kasvun ja kehityksen sekä hyvinvoinnin edellytykset ja niiden riskitekijät

SHHT21A-1011 Hoitotyön perustaidot: 15 op

Osaamistavoitteet
Moduulin opiskeltuaan opiskelija osaa hyödyntää hoitotyön prosessimallia arvioidessaan potilaan /
asiakkaan perushoidollisia tarpeita ja osaa vastata niihin eettisesti ja turvallisesti hoitotyön
auttamismenetelmin.

SH00DG46 Hoitotyön auttamismenetelmät: 6 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Hoitotyön perustaidot- moduuliin.

Hoitotyön auttamismenetelmien opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:
• Omaksuu hoitotyön prosessin ja kirjaamisessa käyttää asiakkaan / potilaan hoitotyön prosessia
apunaan; arvioidessaan asiakkaan / potilaan hoitotyön (hoidon) tarvetta käyttäen hoidon
tarveluokitusta, suunnitella ja toteuttaa hoitoa käyttäen hoitotyön toimintoluokitusta ja arvioida hoidon
tulosta käyttäen hoidon tulosluokitusta sekä tuottaa hoitotyön yhteenvedon
• Ymmärtää erilaisten menetelmien merkityksen potilaan ja hänen läheistensä psykososiaalisten ja
vakaumuksellisten tarpeiden tukemiseen
• Osaa keskeiset tiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista toimenpiteistä osana potilaan
kokonaishoitoa
• Osaa lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen
• Tuntee työturvallisuusohjeet
• Ymmärtää infektioiden torjunnan periaatteet
• Ymmärtää kuolevan potilaan hoitoon ja kohtaamiseen liittyvät keskeiset erityispiirteet
• Ymmärtää haavanhoidon periaatteet
• Osaa arvioida potilaan ravitsemustilaa ja tunnistaa vajaaravitsemusriskissä olevan potilaan
• Ymmärtää sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä
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Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet .
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti

Hyvä (3-4)

Arviointikriteeri, hyvä (3-4)
Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)
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Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SH00DG47 Harjoittelu, hoitotyön perusteet: 9 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Hoitotyön perustaidot- moduuliin.

Hoitotyön perusteiden harjoittelujaksolla opiskelija:
• Arvostaa asiakasta / potilasta ja kohtaa hänet oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana
• Tunnistaa potilaan tarpeet ja voimavarat sekä oman vastuun ohjauksen suunnittelussa ja
omahoidossa
• Osaa kohdata haavoittuvat asiakasryhmät hoitotyössä
• Osaa kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita / potilaita yksilöllisesti
• Kykenee osallistumaan yhteistyössä potilaan, läheisten sekä sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten kanssa vastaamaan potilaan tarpeisiin suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla
sopivan ja yksilöllisen hoidon
• Osaa noudattaa työturvallisuusohjeita
• Osaa käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja
raportointityökaluja
• Osaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä noudattaa sosiaali- ja
terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä
• Ymmärtää infektioiden torjunnan periaatteet ja osaa soveltaa tietoa toteuttaessaan infektioiden
torjuntaa
• Ymmärtää haavanhoidon periaatteet ja kykenee soveltaa tietoa toteuttaessaan kroonisen haavan
hoitoa

SHHT21A-1012 Äkillisesti sairastuneen hoitotyö: 15 op

Osaamistavoitteet
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Äkillisesti sairastuneen hoitotyön moduulin suoritettuaan opiskelija oppii suunnittelemaan,
toteuttamaan ja arvioimaan aikuisten hoitotyötä erilaisissa kliinisissä toimintaympäristöissä
sisätautien, kirurgisen sekä mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyössä. Opiskelija oppii hoitamaan
sairastunutta aikuispotilasta ja toimimaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

SH00DI20 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1: 3 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Äkillisesti sairastuneen hoitotyö mooduuliin.

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1 - opintojakson jälkeen opiskelija:
- Osaa tukea akuutissa kriisissä olevaa ihmistä
- Osaa mielenterveyshäiriöiden ja psyykkisten sairauksien hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön
menetelmiä
- Osaa päihdetyön ja varhaisen puuttumisen keskeisiä menetelmiä
- Osaa mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyössä käytettävän lääkehoidon perusteet.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet .
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
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Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SH00DI21 Kirurgisen potilaan hoitotyö 1: 4 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Äkillisesti sairastuneen hoitotyö mooduuliin.

Kirurgisen potilaan hoitotyö 1- opintojakson jälkeen opiskelija:
• Tuntee kirurgisen potilaan hoitopolun
• Osaa kirurgisen potilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja hoitotyön menetelmiä
• Osaa ohjata potilasta ja hänen perhettään kirurgisen hoitotyön eri vaiheissa.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
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Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet .
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
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Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SH00DI75 Sisätautipotilaan hoitotyö 1: 5 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Äkillisesti sairastuneen hoitotyö mooduuliin.

Sisätautipotilaan hoitotyön -opintojakson jälkeen opiskelija:
• Tuntee sisätautipotilaan ja palliatiivisen potilaan hoitopolun
• Osaa sisätautipotilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja hoitotyön menetelmiä
• Osaa soveltaa tietoa lääkehoidon toteuttamisesta
• Osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen perhettään (ja läheisiä?) hoitotyön eri vaiheissa.
• Osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa asiakaan/ potilaan kipua
• Ymmärtää sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä
• Osaa integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä
monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa (=kuulostaa haasteelliselta)
• Osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta
sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan erilaisten
asiakas-/ potilasryhmien turvallista lääkehoitoa

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
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soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet .
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SH00DI76 Hoitotyön ruotsi 2: 3 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Äkillisesti sairastuneen hoitotyö mooduuliin.

Hoitotyön ruotsi 2- opintojaksolla opiskelija kehittää hoitotyön ruotsin ammatillisen kielen puhe- ja
kirjoitusviestintätaitoja

SHHT21A-1013 Harjoittelu, hoitotyön osaaminen: 30 op

Osaamistavoitteet
Tämän moduulin opiskeltuaan opiskelija osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa,
arvioida ja dokumentoida eri tavoin sairastuneen ja eri ikäisten hoitotyötä moniammatillisessa
yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa.

SH00DI78 Harjoittelu, sisätautikirurgisen potilaan hoitotyö: 10 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Harjoittelu, hoitotyön osaaminen moduuliin

Suoritettuaan harjoittelun sisätautikirurgisen potilaan hoitotyön opintojaksolla opiskelija:
• Osaa turvallisesti ja luotettavasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä
• Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin ja arvioida potilastietojärjestelmään
kirjatun tiedon ajantasaisuutta, yhdenmukaisuutta ja laatua
• Osaa käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja
raportointityökaluja.
• Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.
• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osaa
arvioida niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä.
• Osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta
sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan potilasryhmien
turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa.
• Osaa seurata, arvioida ja kirjata lääkehoidon vaikutuksia.
• Osaa kommunikoida selkeästi varmistaakseen potilasturvallisuuden
• Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä sisätaudeista toteuttaessaan hoitotyötä.
• Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä kirurgista hoitoa vaativista sairauksista toteuttaessaan
perioperatiivisen potilaan hoitotyötä hoitoprosessin eri vaiheissa
• Tunnistaa potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä
tarvitseville
• Osaa tukea asiakasta ja läheisiä hoitoon sitoutumisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan omahoitoa tukevaa ohjausta pedagogisesti ja
eettisesti perustellen
• Osaa arvioida ohjauksen tuloksia yhdessä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja terveydenhuollon
henkilöstön kanssa
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• Osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa
vaiheissa
• Osaa tunnistaa mahdollisia vaaratapahtumia ja tehdä vaaratapahtumailmoituksen
• Ymmärtää vaaratapahtumailmoituksen käsittelyprosessin
• Osaa työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä sekä verkostoissa hyvien
työyhteisötaitojen mukaisesti

SH00DI79 Harjoittelu, ikääntyneiden hoitotyö: 10 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Harjoittelu, hoitotyön osaaminen moduuliin

Ikääntyneiden hoitotyön harjoittelu -opintojaksolla opiskelija:
• Osaa turvallisesti ja luotettavasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä
• Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin ja arvioida potilastietojärjestelmään
kirjatun tiedon ajantasaisuutta, yhdenmukaisuutta ja laatua
• Osaa käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja
raportointityökaluja.
• Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.
• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osaa
arvioida niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä.
• Osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta
sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan potilasryhmien
turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa.
• Osaa seurata, arvioida ja kirjata lääkehoidon vaikutuksia.
• Osaa kommunikoida selkeästi varmistaakseen potilasturvallisuuden
• Osaa soveltaa tietojaan keskisimmistä ikääntyneiden parissa toteutettavasta hoitotyöstä.
• Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä sisätaudeista toteuttaessaan hoitotyötä.
• Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä kirurgista hoitoa vaativista sairauksista toteuttaessaan
perioperatiivisen potilaan hoitotyötä hoitoprosessin eri vaiheissa
• Tunnistaa potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä
tarvitseville
• Osaa tukea asiakasta ja läheisiä hoitoon sitoutumisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan omahoitoa tukevaa ohjausta pedagogisesti ja
eettisesti perustellen
• Osaa arvioida ohjauksen tuloksia yhdessä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja terveydenhuollon
henkilöstön kanssa
• Osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa
vaiheissa
• Osaa tunnistaa mahdollisia vaaratapahtumia ja tehdä vaaratapahtumailmoituksen
• Ymmärtää vaaratapahtumailmoituksen käsittelyprosessin
• Osaa työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä sekä verkostoissa hyvien
työyhteisötaitojen mukaisesti

SH00DI80 Harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö: 10 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Harjoittelu, hoitotyön osaaminen moduuliin
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Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelujaksolla opiskelija:

Osaa turvallisesti ja luotettavasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä
Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin ja arvioida potilastietojärjestelmään
kirjatun tiedon ajantasaisuutta, yhdenmukaisuutta ja laatua
Osaa käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja raportointityökaluja.
Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.
Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osaa
arvioida niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä.
Osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta
sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan potilasryhmien
turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa.
Osaa seurata, arvioida ja kirjata lääkehoidon vaikutuksia.
Osaa kommunikoida selkeästi varmistaakseen potilasturvallisuuden
Tunnistaa potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville
Osaa tukea asiakasta ja läheisiä hoitoon sitoutumisessa
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan omahoitoa tukevaa ohjausta pedagogisesti ja
eettisesti perustellen
Osaa arvioida ohjauksen tuloksia yhdessä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja terveydenhuollon
henkilöstön kanssa
Osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa
vaiheissa
Osaa tunnistaa mahdollisia vaaratapahtumia ja tehdä vaaratapahtumailmoituksen
Ymmärtää vaaratapahtumailmoituksen käsittelyprosessin
Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä mielenterveyshäiriöistä ja psykiatrisista sairauksista
toteuttaessaan hoitotyötä
Osaa turvallisesti toteuttaa mielenterveys- ja päihdepotilaan lääkehoitoa
Osaa työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä sekä verkostoissa hyvien
työyhteisötaitojen mukaisesti

SHHT21A-1014 Pitkäaikaisesti sairastuneen hoitotyö: 15 op

Osaamistavoitteet
Syvennät osaamistasi sairastuneen aikuispotilaan hoitamisessa sisätautien, kirurgian sekä
mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyössä. Toimit moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

SH00DI81 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 2: 6 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Pitkäaikaisesti sairastuneen hoitotyö moduuliin

Mielenterveys- ja päihdetyön opintojakson 2 jälkeen opiskelija:

Hallitsee mielenterveyshäiriöiden ja psyykkisten sairauksien hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön
menetelmiä
Hallitsee päihdehoitotyön keskeisiä menetelmiä
Hallitsee mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyössä käytettävän lääkehoidon

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)
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Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet .
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
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kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SH00DI82 Kirurgisen potilaan hoitotyö 2: 3 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Pitkäaikaisesti sairastuneen hoitotyö moduuliin

Kirurgisen potilaan hoitotyö 2 -opintojakson jälkeen opiskelija :
- hallitsee kirurgisen potilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja
hoitotyönmenetelmiä.
- hallitsee perioperatiivisen potilaan hoidossa käytettäviä menetelmiä.
- osaa järjestelmällisesti arvioida välittömän hoidon tarpeen ja toimia välitöntä hoitoa vaativissa sekä
hätätilanteissa

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
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osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet .
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti
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SH00DI83 Sisätautipotilaan hoitotyö 2: 4 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Pitkäaikaisesti sairastuneen hoitotyö moduuliin

Sisätautipotilaan hoitotyö 2 -opintojakson jälkeen opiskelija:

- Osaa tunnistaa potilaan palliatiivisen hoidon tai saattohoidon tarpeen
- Osaa toteuttaa oirehoitoa ja inhimillistä palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitoa
- Osaa tehdä elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä,
hoitavan lääkärin sekä muun moniammatillisen tiimin kanssa
- Hallitsee syöpäpotilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön menetelmiä
- Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä syöpäsairauksista toteuttaessaan hoitotyötä
- Osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen perhettä (ja läheisiä?) hoitotyön eri vaiheissa

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet.
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
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Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SH00DI84 Hoitotyön englanti 1: 2 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Pitkäaikaisesti sairastuneen hoitotyö moduuliin

Hoitotyön englanti 1 - opintojaksolla opiskelija kehittää hoitotyön ammatillisen englannin kielen puhe-
ja kirjoitusviestintätaitoja
Opiskelija kykenee itsenäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen kotimaisella ja vähintään yhdellä
vieraalla kielellä.

Sisältö
• Hoitotyön englannin ammatillisen kielitaidon syventäminen teemoina mielenterveys-, sisätauti- ja
kirurgisen potilaan kohtaaminen
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SHHT21A-1015 Perheen terveyden edistäminen ja hoitotyö: 15 op

Osaamistavoitteet
Perheen terveyden edistäminen ja hoitotyö moduulin opiskeltuaan opiskelija osaa suunnitella,
toteuttaa ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hoitotyötä yhteistyössä perheen kanssa. Opiskelija
ymmärtää lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet. Opiskelija edistää seksuaali- ja
lisääntymisterveyttä. Opiskelija osaa käyttää ohjausmenetelmiä ja hyödyntää terveysteknologiaa
osana perheen terveyden edistämistä ja hoitotyötä.

SH00DI85 Terveyden edistäminen ja terveysteknologia: 4 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Perheen terveyden edistäminen ja hoitotyö moduuliin.

Terveyden edistäminen ja terveysteknologia- opintojakson jälkeen opiskelija:
Tunnistaa olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä tuo ne osaksi asiakkaiden/ potilaiden
terveyden edistämistä
Tunnistaa asiakkaidensa/ potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä ja kohdentaa varhaista tukea sitä
tarvitseville
Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja
ryhmille asiakkaiden/ potilaiden kanssa ja moniammatillisessa yhteistyössä
Osaa soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- sekä Käypä hoito-
suosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa
Osaa soveltaa ajankohtaista terveyden edistämisen tutkimustietoa ja muuta näyttöä
asiakas/potilastyössä
Osaa ohjata potilasta ja hänen perhettään hoitotyön eri vaiheissa
Osaa soveltaa tietoa lääkehoidon toteuttamisesta
Osaa seurata, arvioida ja kirjata lääkehoidon vaikutuksia

Sisältö
•

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet.
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti
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SH00DI86 Seksuaaliterveys, raskaus ja normaali synnytys: 4 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Perheen terveyden edistäminen ja hoitotyö moduuliin.

Seksuaaliterveys, raskaus ja normaali synnytys- opintojakson jälkeen opiskelija:

Osaa edistää asiakkaan ja potilaan seksuaaliterveyttä
Ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan säännöllisen kulun ja seurannan
Osaa arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen
Osaa ohjata potilasta ja hänen perhettään hoitotyön eri vaiheissa
Osaa soveltaa tietoa lääkehoidon toteuttamisesta
Osaa seurata, arvioida ja kirjata lääkehoidon vaikutuksia
Osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa asiakaan/ potilaan kipua

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet.
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
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sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SH00DI87 Lasten ja nuorten hoitotyö: 7 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Perheen terveyden edistäminen ja hoitotyö moduuliin.

Lasten ja nuorten hoitotyö -opinotojakson jälkeen opiskelija:

Tietää perhehoitotyön periaatteet ja osaa soveltaa sen menetelmiä
Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä lasten/nuorten sairauksista toteuttaessaan hoitotyötä
Osaa arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen
Osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta
sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan erilaisten ja eri-
ikäisten asiakas-/ potilasryhmien turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa
Osaa seurata, arvioida ja kirjata lääkehoidon vaikutuksia
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Osaa ohjata potilasta ja hänen perhettään hoitotyön eri vaiheissa
Osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa asiakaan/ potilaan kipua
Osaa arvioida lapsen ja nuoren ravitsemustilaa ja tunnistaa vajaaravitsemusriskissä olevan lapsen ja
nuoren asiakkaan/potilaan

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet.
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
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Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SHHT21A-1016 Harjoittelu, hoitotyö erilaisissa toimintaympäristöissä: 15 op

Osaamistavoitteet
Hoitotyö erilaisissa toimintaympäristöissä- moduulin opiskeltuaan opiskelija......
osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida eri tavoin
sairastuneen ja eri ikäisten hoitotyötä moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä
kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä.

SH00DJ45 Harjoittelu, lasten ja nuorten hoitotyö: 10 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Harjoittelu, hoitotyö erilaisissa toimintaympäristöissä- moduuliin.

Harjoittelujakson jälkeen opiskelija:
- Osaa turvallisesti ja luotettavasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä
- Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osaa
arvioida niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä.
- Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä lasten/ nuorten sairauksista toteuttaessaan hoitotyötä
- Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin ja arvioida potilastietojärjestelmään
kirjatun tiedon ajantasaisuutta, yhdenmukaisuutta ja laatua
- Osaa soveltaa/toteuttaa tietojaan keskeisistä kehitysvammoista ja vammautumisesta
toteuttaessaan kehitysvammaisen tai vammautuneen lapsen ja nuoren hoitotyötä
- Osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta
sekä (onko pakko olla) lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja
arvioidessaan potilasryhmien turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa.
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- Osaa seurata, arvioida ja kirjata lääkehoidon vaikutuksia.
- Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen lasten ja nuorten sekä eri taustaisten
asiakkaiden/ potilaiden ja perheen kanssa
- Osaa arvioida lapsen ja nuoren asiakkaan/ potilaan tarpeet, voimavarat sekä oman vastuun
ohjauksen suunnittelussa ja omahoidossa
- Osaa toteuttaa ja arvioi yksilö- ja ryhmäohjausta yhdessä eri-ikäisen asiakkaan/ potilaan ja muiden
asiantuntijoiden kanssa
- Osaa käyttää asiakas/ potilaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
- Osaa arvioida ohjauksen tuloksia yhdessä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja terveydenhuollon
henkilöstön kanssa
- Osaa kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita/ potilaita yksilöllisesti
- Osaa tunnistaa mahdollisia vaaratapahtumia ja tehdä vaaratapahtumailmoituksen
- Osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa
vaiheissa
- Osaa käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja raportointityökaluja
sekä hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa

SH00DJ46 Harjoittelu avosairaanhoidon ympäristöissä: 5 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Harjoittelu, hoitotyö erilaisissa toimintaympäristöissä- moduuliin.

Harjoittelujakson jälkeen opiskelija:

• Osaa turvallisesti ja luotettavasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä
• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osaa
arvioida niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä.
• Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin ja arvioida potilastietojärjestelmään
kirjatun tiedon ajantasaisuutta, yhdenmukaisuutta ja laatua
• Osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta
sekä (onko pakko olla) lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja
arvioidessaan potilasryhmien turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa.
• Osaa seurata, arvioida ja kirjata lääkehoidon vaikutuksia.
• Osaa arvioida eri-ikäisen asiakkaan/ potilaan tarpeet, voimavarat sekä oman vastuun ohjauksen
suunnittelussa ja omahoidossa
• Osaa toteuttaa ja arvioi yksilö- ja ryhmäohjausta yhdessä eri-ikäisen asiakkaan/ potilaan ja muiden
asiantuntijoiden kanssa
• Osaa käyttää asiakas/ potilaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa arvioida ohjauksen tuloksia yhdessä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja terveydenhuollon
henkilöstön kanssa
• Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten
asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
• Osaa kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita/ potilaita yksilöllisesti
• Osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa
vaiheissa
• Osaa tunnistaa mahdollisia vaaratapahtumia ja tehdä vaaratapahtumailmoituksen
• Ymmärtää vaaratapahtumailmoituksen käsittelyprosessin
• Osaa käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja
raportointityökaluja
• Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa
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• Osaa työskennellä uudistuvissa toimintaympäristöissä ja osaa toteuttaa palveluohjausta

SHHT21A-1017 Ikääntyneiden hoitotyö: 15 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija:
• Tuntee asiakkaan/ potilaan hoitopolun ja osaa palveluohjaamisen perusteet
• Osaa työskennellä uudistuvissa toimintaympäristöissä ja osaa toteuttaa palveluohjausta
• Kykenee osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin
• Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistaan
• On omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteetin ja sitoutunut palveluammatin periaatteisiin
• Osaa kohdata haavoittuvat asiakasryhmät hoitotyössä

SH00DI88 Gerontologinen hoitotyö: 6 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu ikääntyneiden hoitotyö- moduuliin.

Gerontologinen hoitotyö opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Osaa soveltaa tietojaan ihmisen ikääntymiseen liittyvistä muutoksista toteuttaessaan hoitotyötä
Hallitsee iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden
ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
Osaa soveltaa tietojaan muistisairauksista, muistisairaiden hoidosta ja palveluista toteuttaessaan
muistisairaan hoitotyötä ja lääke- sekä nestehoitoa
Osaa tehdä elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä,
hoitavan lääkärin sekä muun moniammatillisen tiimin kanssa
Osaa toteuttaa oireenmukaista ja inhimillistä palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitoa

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
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osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet.
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti
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SH00DI89 Projektiharjoittelu erilaisissa toimintaympäristöissä: 6 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Ikääntyneiden hoitotyö - moduuliin.

Projektiharjoittelu erilaisissa toimintaympäristöissä- opintojakson jälkeen opiskelija:
• Projektityöskentelyn prosessi ja menetelmät
• Monialainen yhteistyö
• Tiedottaminen ja viestintä
• Innovaatiot ja laadun parannus hoitotyössä
• Tutkiva työote

SH00DI90 Yhteisöt ja monikulttuurillisuus viestinnässä: 3 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Ikääntyneiden hoitotyö moduuliin.

Yhteisöt ja monikulttuurillisuus viestinnässä opintojaksolla opiskelija:

Osaa kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita/ potilaita yksilöllisesti
Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/
potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.

SHHT21A-1018 Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen: 15 op

Osaamistavoitteet
Moduulin opiskeltuasi hallitset hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyön perusteet.
Toimit työhyvinvointia edistäen ja tunnistat työelämätaitojen ja johtajuusosaamisen merkityksen
hoitotyössä sekä tiedät sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteet.

SH00DI91 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen moduuliin.

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen -opintojakson jälkeen opiskelija:

• Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä hoito- ja muiden terveystieteiden tietokannoista, osaa lukea ja
arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja
• Hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat ja periaatteet
• Osallistuu ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin
• Osallistuu näyttöön perustuvien käytänteiden kehittämiseen omassa työssään

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
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Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet.
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
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Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SH00DI92 Johtajuusosaaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen moduuliin.

Johtajuusosaaminen -opintojaksolla opiskelija:

Ymmärtää itsensä johtamisen ja työyhteisötaitojen merkityksen esimies-alaissuhteissa ja kykenee
toimimaan vastuullisesti omassa työtehtävässään
Hallitsee kustannustietoisuuden periaatteet ja osaa työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön
huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
Arvioi ja kehittää hoitotyön laatua asiakas- ja potilaslähtöisesti näyttöön perustuen hoitotyön
asiantuntijana
Tunnistaa työhyvinvointiin yhteydessä olevat tekijät ja osaa toimia omaa ja työyhteisön
työhyvinvointia edistäen
Osaa motivoida työyhteisönsä jäseniä ja ottaa vastaan ja antaa palautetta
Osaa työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti
Osaa ohjata opiskelija- ja työtovereita
Kykenee kehittämään ja muuttamaan työskentelyään sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten
mukaisesti
Kykenee työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen
tarpeita

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
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johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet.
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
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yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SH00DI93 Yrittäjyysosaaminen : 5 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen moduuliin.

Yrittäjyysosaaminen  -opintojakson jälkeen opiskelija:
Ymmärtää sisäisen yrittäjyyden idean ja sitoutuu noudattamaan sitä työssään
Omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä
Hallitsee kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellaan ja työskentelee taloudellisesti
Arvioi hoitotyön laatua kehittääkseen asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyään
Ymmärtää potilasturvallisuusraporttien käytön osana organisaation laadunvalvontaa

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet.
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
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moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SHHT21A-1019 Harjoittelu, hoitotyön syventävä osaaminen: 15 op

Osaamistavoitteet
Moduulin opiskeltuasi osaat edistää näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Osaat arvioida hoitotyötä ja sen
käytänteitä työn ja työyhteisön kehittämisen näkökulmasta. Harjaannut työryhmän
vastuusairaanhoitajana. Toimit työryhmän jäsenenä työyhteisötaitojen mukaisesti.

SH00DJ47 Harjoittelu, hoitotyön syventävä osaaminen: 15 op

Osaamistavoitteet
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Tämä opinotojakso kuuluu Harjoittelu, hoitotyön syventävä osaaminen moduuliin.

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• Osaa hyödyntää tieteellistä tietoa kliinisessä päätöksenteossa ja hoitosuosituksia sekä yhtenäisiä
käytäntöjä kliinisessä hoitotyössä
• Ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen organisaation laatuun ja vastuunsa omasta työstään
• Kykenee työskentelemään hoitotyössä asiantuntijan roolissa ja vastaamaan työskentelynsä
seurauksista
• Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistaan
• Ymmärtää oman ja toisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vastuut sekä hallitun ja
joustavan työnjaon merkityksen asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon toteuttamisessa
• Osaa ohjata opiskelija- ja työtovereita
• Kykenee kehittämään ja muuttamaan työskentelyään sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten
mukaisesti
• Osaa käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja
raportointityökaluja
• Osaa aloittaa itsenäisesti välittömät pelastustoimet ja toteuttaa toimenpiteitä kriisi- ja
katastrofitilanteissa
• Osallistuu näyttöön perustuvien käytänteiden kehittämiseen omassa työssään
• Osaa hyödyntää tieteellistä tietoa kliinisessä päätöksenteossa
• Ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen organisaation laatuun
• Ymmärtää oman roolinsa organisaation maineen, brändin ja imagon rakentamisessa sekä
asiakkaan palvelukokemuksen luomisessa
• Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa
• Osaa toimia välittömästi tilanteen vaatimalla tavalla vaaratapahtuman ilmetessä
• Osaa tunnistaa mahdollisia vaaratapahtumia ja tehdä vaaratapahtumailmoituksen
• Ymmärtää vaaratapahtumailmoituksen käsittelyprosessin
• Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin ja arvioida potilastietojärjestelmään
kirjatun tiedon ajantasaisuutta, yhdenmukaisuutta ja laatua - siirretäänkö mod.7 tänne?. Laatu on
aika kova sana alkuharjoitteluun.

SHHT21A-1009 Profiloiva osaaminen: 30 op

Osaamistavoitteet
Osaat toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä hyödyntäen uusinta terveydenhuollon teknologiaa.
Osallistut hoitotyön kehittämiseen työryhmän jäsenenä. Syvennät osaamistasi kliinisessä
hoitotyössä ja vahvistat osaamistasi lääkehoidossa.

SHHT21A-1021 Hoitotyön profiloiva osaaminen: 15 op

Osaamistavoitteet
Osaat toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä hyödyntäen uusinta terveydenhuollon teknologiaa.
Osallistut hoitotyön kehittämiseen työryhmän jäsenenä. Syvennät osaamistasi kliinisessä
hoitotyössä ja vahvistat osaamistasi lääkehoidossa.

SH00DI94 Hoitotyön Englanti 2: 3 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Kehittyvä osaaja moduuliin.
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Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• Kykenee viestintään ja vuorovaikutukseen englannin kielellä.
• Osaa etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa englanninkielistä materiaalia hoitotyössä.
• Osaa ohjata asiakasta englanniksi.

SH00DI95 Smart Welfare Services: 2 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Kehittyvä osaaja moduuliin.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• Käyttää näyttöön perustuvaa kansallista ja kansainvälistä materiaalia hoitotyössä ja toteuttaa
näyttöön perustuva hoitotyötä
• Ymmärtää e-terveyspalveluiden merkityksen osana hoitoa ja osaa hyödyntää monipuolisesti
terveysteknologiaa.

SH00DI96 Akuutti, päivystys- ja tehohoitotyö: 5 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Hoitotyön profiloiva osaaminen moduuliin.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• Työskentelee hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä ja toteuttaa eettisesti
korkeatasoista hoitotyötä
• Käyttää näyttöön perustuvaa kansallista ja kansainvälistä materiaalia hoitotyössä ja toteuttaa
näyttöön perustuva hoitotyötä
• Kykenee asiakaslähtöiseen päätöksentekoon ja sujuviin palveluprosesseihin eri toimijoiden kanssa
• Työskentelee asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen
• Kykenee itsenäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen kotimaisella, ja vähintään yhdellä vieraalla
kielellä.
• Kykenee työskentelemään hoitotyössä asiantuntijan roolissa ja vastaamaan työskentelynsä
seurauksista.
• Käyttää monipuolisesti terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja
raportointityökaluja.
• Syventää osaamista akuutti hoitotyössä ja lääkehoidossa.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
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Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet.
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
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Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SH00DI97 Akuutti ja kiireetön avohoitotyö: 5 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Hoitotyön profiloiva osaaminen moduuliin.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• Työskentelee hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä ja toteuttaa eettisesti
korkeatasoista hoitotyötä
• Käyttää näyttöön perustuvaa kansallista ja kansainvälistä materiaalia hoitotyössä ja toteuttaa
näyttöön perustuva hoitotyötä
• Kykenee asiakaslähtöiseen päätöksentekoon ja sujuviin palveluprosesseihin eri toimijoiden kanssa
• Työskentelee asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen
• Kykenee itsenäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen kotimaisella, ja vähintään yhdellä vieraalla
kielellä.
• Kykenee työskentelemään hoitotyössä asiantuntijan roolissa ja vastaamaan työskentelynsä
seurauksista.
• Käyttää monipuolisesti terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja
raportointityökaluja.
• Syventää osaamista avohoitotyössä ja lääkehoidossa.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet.
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti
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SH00DI98 Palliatiivinen perhehoitotyö: 5 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Hoitotyön profiloiva osaaminen moduuliin.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• Työskentelee hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä ja toteuttaa eettisesti
korkeatasoista hoitotyötä
• Käyttää näyttöön perustuvaa kansallista ja kansainvälistä materiaalia hoitotyössä ja toteuttaa
näyttöön perustuva hoitotyötä
• Kykenee asiakaslähtöiseen päätöksentekoon ja sujuviin palveluprosesseihin eri toimijoiden kanssa
• Työskentelee asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen
• Kykenee itsenäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen kotimaisella, ja vähintään yhdellä vieraalla
kielellä.
• Kykenee työskentelemään hoitotyössä asiantuntijan roolissa ja vastaamaan työskentelynsä
seurauksista.
• Käyttää monipuolisesti terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja
raportointityökaluja.
• Syventää osaamista palliatiivisessa perhehoitotyössä ja lääkehoidossa.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet.
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
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Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SH00DI99 Akuutti mielenterveys- ja päihdehoitotyö: 5 op

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Hoitotyön profiloiva osaaminen moduuliin.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• Työskentelee hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä ja toteuttaa eettisesti
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korkeatasoista hoitotyötä
• Käyttää näyttöön perustuvaa kansallista ja kansainvälistä materiaalia hoitotyössä ja toteuttaa
näyttöön perustuva hoitotyötä
• Kykenee asiakaslähtöiseen päätöksentekoon ja sujuviin palveluprosesseihin eri toimijoiden kanssa
• Työskentelee asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen
• Kykenee itsenäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen kotimaisella, ja vähintään yhdellä vieraalla
kielellä.
• Kykenee työskentelemään hoitotyössä asiantuntijan roolissa ja vastaamaan työskentelynsä
seurauksista.
• Käyttää monipuolisesti terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja
raportointityökaluja.
• Syventää osaamista mielenterveys- ja päihdehoitotyössä ja lääkehoidossa.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida ohjatusti työtehtäviään tilanteen mukaan ja
toimia ammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti ja tunnistaa työn
kustannusvastuun ja kestävän kehityksen periaatteet.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee vähän / osittain tekemiään
johtopäätöksiä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hahmottaa kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä sekä toimii potilasturvallisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
soveltaa alaa käsittelevää tietoa joltain osin.
Kykenee ohjattuna tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on osin reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Tietää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen ohjatusti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja tietää palveluohjauksen periaatteet.
Laadun varmistus: Ymmärtää hoitotyön laadun kehittämisen merkityksen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä ohjattuna vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Hyvä (3-4)

Ammatillisuus ja eettisyys Soveltaa ammattieettisiä periaatteita
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus Osaa priorisoida työtehtäviään tilanteen mukaan ja toimia
moniammatillisen ryhmän jäsenenä.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää ammatillisesti alan käsitteitä
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee tekemiään johtopäätöksiä
sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee hyvin kliiniseen
hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää ja
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soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen ja perustelemaan toimintaansa
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä ja työelämää kehittävää. Ymmärtää sisäisen
yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen
tehtävät osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta erilaisin menetelmin
Laadun varmistus: Osallistuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia
työmenetelmiä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.

Kiitettävä (5)

Ammatillisuus ja eettisyys: Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita.
Terveyden edistäminen: Tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa
suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
Kommunikointi ja moniammatillisuus: Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan ja
kehittää monialaisen / ammatillisen ryhmän toimintaa.
Johtaminen ja työntekijyysosaaminen: Osaa työskennellä kollegiaalisesti, kustannustietoisesti ja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Informaatioteknologia ja kirjaaminen: Käyttää asiantuntevasti ja ammatillisesti alan käsitteitä.
Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen: Perustelee johdonmukaisesti ja
monipuolisesti tekemiään johtopäätöksiä ja osaa ennakoida niiden vaikuttavuutta
Kliininen hoitotyö, Potilas- ja asiakasturvallisuus, Asiakaslähtöisyys: Hallitsee monipuolisesti
kliiniseen hoitotyöhön liittyviä asiakokonaisuuksia potilasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko: Osaa hyödyntää,
yhdistellä ja soveltaa alaa käsittelevää tietoa.
Kykenee arvioimaan kriittisesti tekemiään kliinisiä päätöksiä näyttöön perustuen.
Yrittäjyys ja kehittäminen: Toiminta on reflektiivistä, innovatiivista ja työelämää kehittävää. Hallitsee
sisäisen yrittäjyyden idean ja kykenee itsensä johtamiseen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä: Hallitsee eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät
osana hoito- sekä palveluketjua ja osaa toteuttaa palveluohjausta monipuolisin menetelmin
Laadun varmistus: Sitoutuu hoitotyön laadun kehittämiseen ja hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä
vastuullisesti ja potilasturvallisesti

SHHT21A-1022 Kehittyvä osaaja: 15 op

VR00BU93 Ruotsin suullinen osaaminen: 0 op

VR00BU94 Ruotsin kirjallinen osaaminen: 0 op

SHHT21A-1008 Opinnäytetyö: 15 op

Osaamistavoitteet
Opinnäytetyö on opiskelijan itsenäisesti toteuttama kokonaisuus, jossa opiskelija osoittaa
tiedonhankintataitoja, ongelmanratkaisutaitoja, aiheen teoreettista tarkastelua sekä tutkimus- ja
kehittämismenetelmien hallintaa. Opinnäytetyön tehtyään opiskelija on vahvistanut sekä yleisiä
työelämävalmiuksia että hoitotyön ammatillista osaamista. Opinnäytetyön tekeminen on
oppimisprosessi, jossa opiskelija oppii työskentelemään tutkivalla, analysoivalla ja kehittävällä
työotteella.
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SHHT21A-1020 Opinnäytetyö: 15 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hoitotyössä esille
nousevien ongelmien ratkaisemiseksi hoitotieteen teoreettisiin lähtökohtiin perustuen
• Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista ja osaa lukea ja arvioida
kriittisesti tieteellisiä julkaisuja
• Osoittaa valmiuksia ammattialansa näyttöön perustuvaan kehittämiseen
• Kykenee sujuvaan ammatilliseen viestintää kirjallisesti ja suullisesti

9900CQ19 Opinnäytetyö – Suunnittelu: 5 op

Osaamistavoitteet
Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai
tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita.

Opiskelija osaa:

- hakea tietoa ja käyttää lähdeaineistoa
- soveltaa muotoilu- ja tutkimusmenetelmiä työskentelyssä ja tuottaa uutta tietoa
- toimia suunnitelmallisesti
- arvioida toimintaa ja ratkaisuja kriittisesti
- esitellä asiat loogisesti ja perustellen kirjallisen, kuvallisen ja suullisen ilmaisun asiatekstissä sekä
osaa mallintaa prosessia

Lisätiedot
Suunnitteluvaiheessa opiskelija perehtyy tiedonkeruumenetelmiin ja työstää opinnäytetyönsä
tietoperustaa.

9900CQ20 Opinnäytetyö – Toteutus: 5 op

Osaamistavoitteet
Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai
tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita.

Opiskelija osaa:

- hakea tietoa ja käyttää lähdeaineistoa
- soveltaa muotoilu- ja tutkimusmenetelmiä työskentelyssä ja tuottaa uutta tietoa
- toimia suunnitelmallisesti
- arvioida toimintaa ja ratkaisuja kriittisesti
- esitellä asiat loogisesti ja perustellen kirjallisen, kuvallisen ja suullisen ilmaisun asiatekstissä sekä
osaa mallintaa prosessia

Lisätiedot
Opinnäytetyön ydinsisältö eli aineiston keruu ja analysointi tapahtuvat toteutusvaiheessa.

9900CQ21 Opinnäytetyö – Viimeistely: 5 op
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Osaamistavoitteet
Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai
tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita.

Opiskelija osaa:

- hakea tietoa ja käyttää lähdeaineistoa
- soveltaa muotoilu- ja tutkimusmenetelmiä työskentelyssä ja tuottaa uutta tietoa
- toimia suunnitelmallisesti
- arvioida toimintaa ja ratkaisuja kriittisesti
- esitellä asiat loogisesti ja perustellen kirjallisen, kuvallisen ja suullisen ilmaisun asiatekstissä sekä
osaa mallintaa prosessia

Lisätiedot
Opinnäytetyöprosessin viimeisessä vaiheessa opiskelija keskittyy raportin kirjoittamiseen ja
tutkimustulosten viimeistelyyn sekä kirjoittaa johtopäätökset, pohdinnan ja tiivistelmän suomeksi ja
englanniksi.

9900CQ22 Opinnäytetyö – Kypsyysnäyte: 0 op

Osaamistavoitteet
Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai
tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita.

Opiskelija osaa:

- hakea tietoa ja käyttää lähdeaineistoa
- soveltaa muotoilu- ja tutkimusmenetelmiä työskentelyssä ja tuottaa uutta tietoa
- toimia suunnitelmallisesti
- arvioida toimintaa ja ratkaisuja kriittisesti
- esitellä asiat loogisesti ja perustellen kirjallisen, kuvallisen ja suullisen ilmaisun asiatekstissä sekä
osaa mallintaa prosessia

Lisätiedot
Opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on
kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai
ruotsin kielen taitoa.
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