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UUSI SUUNTA –
täydennä hoitoalan erikoisosaamistasi
Sosiaali- ja terveysalan opintotarjotin
Kajaanin ammattikorkeakoulun tarjottimelle on koottu sosiaali- ja terveydenhuollon eri erikoisaloille suuntaavia avoimen AMK:n opintoja. Voit valita omien
tarpeidesi ja kiinnostuksesi mukaan opintoja yhdestä opintojaksosta aina 30
opintopisteen kokonaisuuteen. Opinnot eivät tuota sairaanhoitaja AMK tai YAMK
-tutkintoa.
Kohderyhmä
Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka haluavat suunnata hoitoalan
erikoisosaamistaan uusille alueille esim. työtehtävien muutoksen vuoksi tai
haluavat täydentää nykyistä osaamistaan.
Ylempi amk-opinnot: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on
työkokemusta esimiestyöstä, suoritettuna alan amk-tutkinto ja jotka haluavat
kehittää erityisesti johtamisosaamistaan ja/tai harkitsevat hakeutumista yamktutkintokoulutukseen. Myös opistotason tutkinnon omaavat henkilöt voivat
avoimen AMK:n opiskelijoina suorittaa yamk-opintoja, mutta heillä ei ole
mahdollisuutta hakeutua ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.
Opintojen suunnittelu
Opiskelija voi hankkia omien tarpeidensa mukaista lisäosaamista valitsemalla
opintotarjottimelta soveltuvia opintoja. Opinnot voivat olla yksittäisiä aiheita
koskevia omaa osaamista täydentäviä opintoja tai antaa opiskelijalle laajaalaisemman osaamisen valittuun erikoisalaan (vrt. entiset suuntautumisopinnot).
Yksittäisten opintojaksojen suorittaminen on omaa ammattitaitoa täydentävää
opiskelua, josta saa jaksokohtaisen todistuksen. Joihinkin opintoihin on edeltävyysehtoja ja niistä kerrotaan kurssikohtaisesti.
Koko 30 op:n kokonaisuuden suorittaminen edellyttää opiskelijalta amk- tai
aiemman opistotason mukaista sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan pätevyyttä.
Opintojen toteutus
Opinnot suoritetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkinto-opetukseen integroiduissa ryhmissä tai itsenäisesti
opiskellen. Lähiopetusta sisältävissä opinnoissa on paikkakiintiö avoimen AMK:n
opiskelijoille. Paikkatilanteesta saat lisätietoa ilmoittautumisen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinnon opintotarjotin lukuvuonna 2016–
2017
(suluissa opintojen alkamisajankohta)
Lähiopetusta sisältävät opintojaksot:
Päihdehoitotyö 5 op (syksy 2016)
Perioperatiivinen hoitotyö 5 op (syksy 2016)
Seksuaaliterveyden edistäminen 5 op (syksy 2016)
Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen 4 op (syksy 2016)
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 5 op (syksy 2016)
Haavanhoito 5 op (kevät 2017)
Kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö 5 op (kevät 2017)
Oman aikataulun mukaan itsenäisesti suoritettavat opinnot:
1) Kriisityö 5op
2) Aivoterveyden edistäminen 5 op
3) Muistisairaudet ja liikunta 3 op
4) Palliatiivinen hoito ja saattohoitotyö 5 op
5) Neurologisen potilaan selviytyminen ja kuntoutuminen 5 op
6) Kansansairauksien omahoito 5 op
7) Multicultural Nursing (Monikulttuurinen hoitotyö) 5 op
8) Perhekeskeinen hoito mielenterveystyössä 5op
9) Lasten ja nuorten mielenterveyshoitotyö 5 op
10) Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5 op
Itsenäisesti suoritettavien opintojen edeltävyysehdot:
1-3) Ei edeltävyysehtoa
4-7) Sisätauti-kirurgisen hoitotyön opinnot (amk- tai opistotasoisia terveysalan opintoja)
8-10) Mielenterveyden hoitotyön opinnot (amk- tai opistotasoisia terveysalan opintoja)
Itsenäisesti opiskeltavien opintojaksojen suorittaminen edellyttää opiskelijalta riittäviä
asiakirjoittamisen taitoja.
Sosiaali- ja terveysala (Ylempi amk) opintotarjotin vuonna 2016 (lähiopetusta n. 8 h/op)
Diversity Management 5 op (elokuu 2016)
Hallittu johtajuus 5 op (syyskuu 2016)
Sosiaali- ja terveydenhuollon talous 5 op (lokakuu 2016)
Strateginen johtaminen 5 op (sy16)
Kompleksisuus johtamisessa 5 op (sy16)
Opetus- ja ohjausosaaminen 5 op (sy16)

Muut osaamisalat
Oman aikataulun mukaan itsenäisesti suoritettavat opinnot, mm.
Liiketalous:
Organisaatiopsykologia 3 op
Alaistaidot: Onnistu ja kehity alaisena 3 op
Naiset ja johtaminen 3 op
Organisaation perehdyttämissuunnitelma 3 op
Työyhteisöviestintä 3 op
Johtaminen 3 op
Työ- ja virkamiesoikeus 3 op

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus:
Sociology of Sports 3 op
Liikunta varhaisvuosien aikana 3 op
Muistisairaan liikunta 3 op
Kurssien sisältökuvaukset: http://opinto-opas.kamk.fi/
Lähiopetusta sisältävän koulutuksen tarjonnasta muilta aloilta saat lisätietoa suunnittelijalta.

Avoimen AMK:n opintojen osallistumismaksu
15 €/opintopiste. Vuoden aikana suoritetuista opinnoista laskutetaan enintään
250 €.
Ilmoittautumiset ja yhdyshenkilöt
Lähiopetusta sisältävien opintojen aikataulut löytyvät koulutuskalenterista,
osassa opinnoista aikataulut varmistuvat myöhemmin. Ilmoittautumiset
opintoihin viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua.
Ilmoittautumiset osoitteessa www.aikopa.fi/koulutukset tai koulutussihteeri
Tiina Silvennoinen, puh. 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi.
Lisätiedot ja aikataulut
Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Aikopan sivuilta löydät myös muun avoimen AMK:n tarjonnan!

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU
on ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman (amk-tutkinto ja ylempi amk tutkinto) mukaista
avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta
opintoja tutkintokoulutuksen opetuksesta päivä- tai iltatunneilla vapailla opiskelijapaikoilla sekä erillistarjontana
toteutetaan lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena
on hyväksiluettavissa osaksi amk-tutkintoa, jos myöhemmin hakeudut opiskelemaan
tutkinto-opiskelijaksi amk:iin
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