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Koulutus on tarkoitettu lähihoitajille ja
sairaanhoitajille, jotka ovat halukkaita
laajentamaan ammatillista osaamistaan
ja työllistymään kotona tehtävään
hoitotyöhön. Valinnan edellytyksenä on
sosiaali- ja terveysalan työn edellyttämä
riittävä fyysinen ja psyykkinen terveys.
Valinta suoritetaan hakemusten ja
haastattelun perusteella.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen käytyään osallistuja on kotona
tehtävän työn osaaja halliten moniammatillisen,
kustannustehokkaan, asiakaslähtöisen ja
kuntouttavan työotteen tukien ja auttaen
asiakkaan/potilaan arjen hallintaa kokonaisvaltaisesti. Koulutus antaa valmiudet omaishoidon tukemiseen sekä laadukkaaseen
palveluohjaukseen.
Koulutuksessa halutaan päivittää hoitajien
osaamista toimintakykyä ylläpitäväksi, vahvistaa
hoidon tarpeen arviointia ja muita uusia
työmenetelmiä. Koulutuksen käytyään hoitaja osaa
kohdata mielenterveys- ja päihdepotilaita sekä
haastavasti käyttäytyviä asiakkaita. Hän on
perehtynyt digitalisaatioon ja sähköiseen
kirjaamiseen ja kerrannut lääkehoidon perusteet
ja saanut uusinta tietoa muistisairauksista.
Koulutuksessa annetaan myös ohjeita oman työn
hallintaan ja organisointiin työn sujuvuuden
varmistamiseksi.

Koulutuksen sisältö

 Orientoiva jakso, 75 t
 Kliininen osaaminen, 140 t
 Kokonaisvaltainen toimintakyvyn
edistäminen ja ylläpitäminen
kotihoidossa, 175 t
 Moniammatillinen tiimityö ja
palveluohjaus, 30 t
 Työssäoppiminen, 140 t

Koulutuksen toteuttaminen
Kouluttajina ovat Savonian omat opettajat.
Vierailevina luennoijina ja kokemuskouluttajina
käytetään soveltuvien toimialojen edustajia ja
toteutuksessa mukana on myös Savonian ohjaus- ja
tukipalveluhenkilöstöä. Koulutukseen sisältyy
opintokäyntejä alan yrityksiin.
Opiskelijoiden kanssa käydään henkilökohtaistamiskeskustelut. Opetussuunnitelman painotuksissa
huomioidaan opiskelijoiden aiemmat opinnot ja
työkokemus sekä työllistymisen vahvistaminen.
Jokaiselle osallistujalle nimetään henkilökohtainen
mentori.
Koulutus rakentuu lähiopetuksesta, eOppimisesta
(= etäopiskelu), itsenäisestä opiskelusta sekä
työssäoppimisesta. Opetusmenetelmät ovat
kannustavia, toiminnallisia ja aktivoivia, opiskelijan
omaa aktiivista roolia tukevia. Opetusmenetelmät
korostavat nykyajan työelämässä tarvittavia
monipuolisia hallinta-alueita ja vahvistavat vastaavia
taitoja opiskelijalla. Lähiopetuksessa käytetään
yhteistoiminnallisia, toiminnallisia, visuaalisia,
ryhmädynaamisia ja reflektoivia menetelmiä.
Lähiopetus toteutuu Savonia-ammattikorkeakoulun
tiloissa sisältäen asiantuntijaluentoja, flip-ped
classroom –työskentelyä, tiimityöskentelyä,
simulaatioharjoituksia ja taitopajoja. Lähiopetuksessa
hyödynnetään opiskelijoiden osaamista erilaisin
yhteistoiminnallisin ja ryhmädynaamisin keinoin.
Osa lähiopetuksesta voidaan toteuttaa myös
videovälitteisesti ja katsoa myöhemmin tallenteina.
Lähiopetuspäiviä on 38 ja päivittäinen opiskeluaika
on 7 tuntia.
Koulutuksessa on yksi työssäoppimisjakso, joka on 4
viikkoa (20 työpäivää). Ajankohta 21.1.– 5.2.2019.
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