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Sairaanhoitajakoulutuksen osaamisalueet 180 op 

1. Asiakaslähtöisyys / Individcentrering 10 op 

2. Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus / Etik och professionalitet i vården 5 op 

3. Johtaminen ja yrittäjyys / Ledarskap och företagsamhet 5 op 
 

4. Kliininen hoitotyö / Klinisk vård  105 op 

  

5. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko / Evidensbaserat arbete  och 

beslutsfattande 

 

6. Ohjaus- ja opetusosaaminen  / Handledning och lärande 

30 op 

 

 

 

5 op 

  

7. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen  / Främjande av hälsa och 

funktionsförmåga 

 

8. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö / Verksamhetsområden inom 

social- och hälsovård  

 

 

10 op 

 

 

5 op 

9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus  /  

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård 

 

5 op  

 
 
   

1. Asiakaslähtöisyys 

INDIVIDCENTRERING 

Osaamiskuvaus  Keskeiset sisällöt 

Asiakas oman elämänsä  
asiantuntija  
 
INDIVIDEN SOM EXPERT PÅ 
SITT EGET LIV 

Osaa kohdata 
asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen 
oman elämänsä asiantuntijana  
 
Osaa hyödyntää asiakkaan 
kokemuksellista tietoa hänen terveytensä 
ja sairautensa hoidossa 
 
 

 Terveydenhuollon asiakassuhteen 
erityispiirteet  

 Yksilö, perhe, yhteisö asiakkaana 

 Asiakkaan kokemuksilleen antamat 
merkitykset 

 Asiakkaan elämänhistorian, -tapojen ja -
tilanteen merkitys hoitoon 

 Asiakkaan henkilökohtaiset, 
tilannesidonnaiset ja terveystekijät  

 Käsitteet asiakas ja potilas 
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Asiakas aktiivisena osallisena 
hoidossaan 
 
INDIVIDEN SOM AKTIV 
DELTAGARE I SIN EGEN VÅRD 
 
 

Osaa kohdata asiakkaan aktiivisena 
toimijana omassa hoidossaan. 
 
Osaa arvioida asiakkaan voimavarat ja  
tukea häntä hoitonsa suunnittelussa, 
toteutuksessa ja arvioinnissa 

 Terveyden ja sairauden vaikutukset 
asiakkaan elämäntilanteeseen 

 Voimavaralähtöisyys 

 Asiakkaan oikeudet ja osallisuus 
palvelujärjestelmien valinnassa ja 
kehittämisessä 

Asiakkaan läheisten osallisuus 
hoidossa 
 
NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET 
I VÅRDEN 

Osaa tukea läheisten hoitoon 
osallistumista asiakkaan näkemyksiä ja 
voimavaroja kunnioittaen 

 Läheiset asiakkaan hoidossa 

 Lapset aikuispalveluissa 

Vuorovaikutus ja dialogi 
asiakkaan hoidossa 

INTERAKTION OCH DIALOG 
I VÅRDEN 

 
 
 

Kykenee  ammatilliseen ja hoidolliseen 
vuorovaikutuksen eri-ikäisten asiakkaiden 
ja heidän läheistensä kanssa  
 
Ymmärtää kulttuurin merkityksen 
hoidossa ja osaa kohdata eri kulttuureista 
tulevia asiakkaita yksilöllisesti 

 Ammatillinen ja hoidollinen vuorovaikutus, 
  dialogi,  asiakastyötaidot, viestintätaidot 
 

 Kulttuuritaustan merkitys asiakkaan 
kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa 

2. Hoitotyön eettisyys ja 

ammatillisuus 

ETIK OCH 

PROFESSIONALITET I 

VÅRDEN 
 

Osaamiskuvaus Keskeiset sisällöt 

Eettisyys hoitotyössä 
 
ETIK I VÅRDEN 
 
 
 

Osaa toimia työssään hoitotyön arvojen 
ja eettisten periaatteiden mukaisesti 
 
Osaa toimia ammatinharjoittamista 
koskevan lainsäädännön ja eettisten 
ohjeiden mukaisesti  
sekä osaa arvioida niiden toteutumista 
hoitotyössä 
 
Osaa toimia ihmisoikeuksia loukkaamatta 

 Ihmisarvo ja ihmisoikeudet (WHO/ILO) 

 Autonomia ja itsemääräämisoikeus  ja sen 
rajoittaminen 

 Holistinen ihmiskäsitys hoitotyön 
lähtökohtana 

 Hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet ja 
ohjeet (Etene) 

 Keskeiset etiikan teoriat :hyve-, seuraus- ja 
velvollisuusetiikka 

 Tasa-arvoinen ja oikeudenmukaisesti 
järjestetty hoito ja palvelu 

 Terveydenhuoltoa ohjaava ajankohtainen 
lainsäädäntö mm: 

 Perustuslaki 
 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

muutoksineen 785/1992. 
 Laki ja asetus terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä muutoksineen 559/1994 
 Terveydenhuoltolaki 1326/2010 
 Ajankohtaiset EU-Direktiivit 
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Sairaanhoitajan ammatillisuus ja 
asiantuntijuus 
 
SJUKSKÖTARENS 
PROFESSIONALITET OCH 
EXPERTKUNNANDE 
 
 

Osaa toimia asiakkaan ja hoitotyön 
edustajana erilaisissa työryhmissä 
 
Kykenee arvioimaan ja kehittämään 
omaan toimintaansa ja vastaamaan 
toimintansa seurauksista  
 
Kykenee arvioimaan osaamistaan ja 
kehittymistään vuorovaikutussuhteissa  

    Eettisten ongelmien tunnistaminen ja  
käsittely 

 Kollegiaalisuus 

 Ammatillinen kasvu ja kehittyminen 

 Työnohjaus ammatillisuuden ja 
asiantuntijuuden kehittymisen prosessissa. 

Sairaanhoitajan ammatti-
identiteetti 
 
SJUKSKÖTARENS 
YRKESIDENTITET 
 

Omaa sairaanhoitajan ammatti-
identiteetin 

 Sairaanhoitajan ammatin sisäistäminen ja 
oman persoonan käyttö hoitotyössä  

Verkosto- ja työparityö 
 
TEAM- OCH 
NÄTVERKSARBETE 

Kykenee tuottamaan, jakamaan ja 
hyödyntämään asiantuntijuutta ja 
kumppanuuksia monialaisissa tiimeissä ja 
verkostoissa 

 Työparityöskentely, tiimityötaidot, 
kumppanuus, verkostoituminen ja 
yhteistyöverkostot 

3. Johtaminen ja yrittäjyys  

 
LEDARSKAP OCH 
FÖRETAGSAMHET 

Osaamiskuvaus Keskeinen sisältö 

 Johtamistaidot  
 

LEDARSKAPSFÄRDIGHETER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kykenee johtamaan omaa toimintaansa 
ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden 
merkityksen  

 
Osaa arvioida työryhmän resurssit, 
priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät 
vastuut 
 
Ymmärtää johtamisen merkityksen 
hoitotyössä 
 
Ymmärtää terveysalan yrittäjyyden 
perusteet  ja merkityksen osana 
palvelujärjestelmää 
 
Osaa koordinoida asiakkaan 
kokonaishoidon vastuunsa mukaisesti  
 
Ymmärtää terveydenhuollon muutoksien 
merkityksen ja osaa toimia 
muutostilanteessa oman vastuunsa 
mukaisesti 

 Sisäinen yrittäjyys 

 Itsensä ja oman osaamisensa johtaminen 

 Oman toiminnan kriittinen reflektiointi  

 Erilaisten johtamistyylien ja teorioiden  
erot 

 Työtehtävien priorisointi ja  työryhmän 
vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut 

 Yrittäjyys työmuotona ja tehtävänä 

 Sosiaali- ja terveysalan 
yrittämismahdollisuudet 

 Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta 
 Terveydenhuollon muutosprosessit ja niiden 

merkitys yksittäisen työntekijän työhön 
 

 Sosiaali- ja terveysalan  
 Työyhteisötaidot 

 
SAMARBETSFÄRDIGHETER 
INOM SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRD 

  

Osaa toimia erilaisissa muuttuvissa 
terveysalan toimintaympäristöissä hyvien 
työyhteisötaitojen mukaisesti 

 Työyhteisöosaaminen: lähijohtaminen, 
työntekijä- ja yhteistyötaidot  
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 Sairaanhoitajan työ ja urakehitys 
 
SJUKSKÖTARENS ARBETS-
OCH KARRIÄRSUTVECKLING 
 

Tietää ja tunnistaa sairaanhoitajan työhön 
liittyvät sisällölliset ja hallinnolliset 
urakehitysmahdollisuudet  

 Sairaanhoitajan työ erilaisissa 
toimintaympäristöissä  

 Sairaanhoitajan urakehitys- mahdollisuudet   

4. Kliininen hoitotyö  

KLINISK VÅRD 

 

Osaamiskuvaus Keskeinen sisältö 

Potilaan psykososiaalinen 
tukeminen 
 
PSYKOSOCIALT STÖD TILL 
PATIENTEN 
 

 Kykenee käyttämään erilaisia auttamis-
menetelmiä potilaan psykososiaalisessa 
tukemisessa  

 Psykososiaaliset auttamismenetelmät  
  

Toimenpiteet ja diagnostiset 
tutkimukset 
 
ÅTGÄRDER OCH 
DIAGNOSTISKA 
UNDERSÖKNINGAR 
 

 Hallitsee kliinisessä hoitotyössä 
tarvittavat keskeiset  toimenpiteet  ja 
diagnostiset tutkimukset osana potilaan 
kokonaishoitoa 

 Kliinisen hoitotyön tavallisimmat 
toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset  
 

Hoitotyön toiminnot 
 
VÅRDAKTIVITETER OCH 
VÅRDHANDLINGAR  
 
 
 
 

Osaa vastata hoidon tarpeeseen 
käyttämällä hoitotyön 
auttamismenetelmiä ja kirjata ne  
rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla 
 
Osaa arvioida potilaan hoidon tarvetta 
asianmukaisin kliinisin ja fysiologisin 
arviointi-/mittausmentelmin, priorisoida 
todetut tarpeet ja kirjata ne rakenteisesti 
yhtenäisillä luokituksilla  

 Hoitotyön auttamismenetelmät  (esim. 
FinCC) 

 Kansallinen kirjaamisen malli 
 Kansalliset ja kansainväliset 

hoitosuositukset ja ohjeet  eri 
sairausryhmien hoidossa 

  

Infektioiden torjunta  
 
INFEKTIONSBEKÄMPNING 

 Hallitsee infektioiden torjunnan 
periaatteet sekä osaa perustella niiden 
merkityksen 
 

 Infektioiden torjunta 
 Aseptiikka   
 Mikrobiologia  

Lääkehoito  
 
LÄKEMEDELSBEHANDLING 
 

Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida 
turvallista lääkehoitoa eri sairauksien 
hoidossa 
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida 
erilaisten potilasryhmien lääkehoitoa  
 

 Lääkehoito 

 Lääkehuolto  

 Rokottaminen 

 Verensiirtohoito 

 Lääkelaskenta  

 Farmakologia ja farmasia 

Anatomia ja fysiologia 
 
ANATOMI OCH FYSIOLOGI 
 

Ymmärtää ihmiskehon elinjärjestelmien 
rakenteen, toiminnan ja säätelyn 
perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät 

 Ihmisen anatomia ja fysiologia  

Patofysiologia  
 
PATOFYSIOLOGI 

Ymmärtää sairauksien syntymekanismit 
ja niiden aiheuttamat muutokset 
elimistössä 

 Tautioppi ja patofysiologia 

Ravitsemushoito Osaa soveltaa suomalaisia ravitsemus-  Ravintoaineiden tarve ja tehtävät 
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NÄRINGSLÄRA 

suosituksia kansansairauksien 
ehkäisyssä  

ja hoidossa/hoitotyössä  
 
Osaa integroida ravitsemushoitoa ja  
-ohjausta yhteistyössä monialaisen 

 asiantuntijaverkoston kanssa 

elimistössä  
 Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio 

terveyden edistämisessä ja 
kansansairauksien ehkäisyssä  

 Eri-ikäisen väestön terveyshaasteet  
 Ravitsemustilan (vajaaravitsemus) 

arviointi  ja sen merkitys asiakkaan 
sairauden hoidolle  

 Ravitsemushoito sekä pääasiallisiin 
sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana 
potilaan  kokonaishoitoa 

Sisätautipotilaan hoitotyö  
 
VÅRD AV DEN MEDICINSKA 
PATIENTEN 

Osaa toteuttaa erilaisia sisä-  ja 
syöpäsairauksia sairastavien potilaiden 
hoitotyötä 

 Keskeisimmät  sisätaudit 
 Keskeisimmät syöpäsairaudet 
 Sisätautipotilaan hoidossa käytettävät 

toimenpiteet ja auttamismenetelmät 
Syöpäpotilaan hoidossa käytettävät 
toimenpiteet ja auttamismenetelmät 

Kirurgisen potilaan hoitotyö 
 
VÅRD AV DEN KIRURGISKA 
PATIENTEN 

Osaa toteuttaa kirurgista hoitoa 
tarvitsevan potilaan hoitotyötä  

 Keskeisimmät kirurgista hoitoa vaativat 
sairaudet ja oireet 

 Pre-, intra- ja post operatiivinen    hoitotyö 
 Kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät 

auttamismenetemät 

Lasten, nuorten ja perheiden 
hoitotyö 
 
VÅRD AV BARN, UNGA OCH 

FAMILJER 

 
 
 

Osaa tukea ja edistää lapsiperheiden 
hyvinvointia 

 Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys 
 Keskeisimmät lasten-/nuorten sairaudet  
 Perhehoitotyön eri muodot ja menetelmät 

Äitiyshuolto  
 
MÖDRAVÅRD 
 

Ymmärtää raskauden, synnytyksen ja 
lapsivuodeajan normaalin kulun ja 
seurannan   
 
Osaa tukea perheitä vanhemmuuteen 
kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa 

 Raskauden kulku, synnytys ja 
lapsivuodeaika 

 Vastasyntyneen hoito 
 Vanhemmuuden tukeminen 

Mielenterveys- ja päihdetyö 
 
MENTAL- OCH 
MISSBRUKARVÅRD 
 
 

Osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista 
vuorovaikutusta mielenterveys- ja 
päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä 
eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä 
edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja 
voimavaralähtöisesti. 
 
Ymmärtää mielenterveyden ja päihteiden 
käytön vaikutuksen ihmisen ja hänen 
perheensä hyvinvointiin. 
  
Osaa tukea akuutissa kriisissä olevan 
asiakasta 
 

 Perustiedot keskeisimmistä 
mielenterveysongelmista ja psykiatrisista 
sairauksista 

 Psykiatrisen hoitotyön menetelmät, 
hoitosuhdetyöskentely 

 Perustiedot päihteistä: alkoholi, tupakka, 
huumeet  

 Päihdehoitotyön- ja varhaisen puuttumisen 
menetelmät 

 Työyhteisöjen päihteidenkäytön ehkäisy 
sekä riskien, haittojen ja ongelmien 
käsitteleminen 

 Akuutti kriisi ja sen hoito 
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Gerontologinen hoitotyö ja 
kotisairaanhoito 

GERONTOLOGISK VÅRD OCH 
VÅRD I HEMMET  

 

 

Osaa tukea iäkkään ihmisen 
hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 
saavuttamista ja säilyttämistä 

 Ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset  
 Muistisairaudet  
 Toimintakyky ja voimavarojen arviointi 

 Iäkkään ihmisen perheen ja läheisten 
osallisuus hoidossa 

Akuutti hoito 

AKUTVÅRD 

Ymmärtää arvioida kiireellistä hoitoa 
tarvitsevan potilaan hoidontarpeen 

Osaa tukea kiireellistä hoitoa tarvitsevaa 
potilasta ja lähenen läheisiään 
 

 Hoidontarpeen arviointi 

 Toiminta välitöntä hoitoa vaativissa sekä 
hätätilanteissa  

 Perus- ja hoitoelvytys 

Palliatiivinen hoitotyö ja elämän 
loppuvaihe  
(Palliative care and end of life)  
 
 
PALLIATIV VÅRD OCH LIVETS 
SLUT 
 

Osaa toteuttaa parantumattomasti 
sairaan ja pitkäaikaissairaan potilaan 
oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja 
tukea hänen läheisiään 

 Palliatiivinen hoitotyö 
 Saattohoitotyö, kuolema 

 Kuolevan potilaan ja hänen omaisten 
kohtaaminen 

Vammaisuus ja vammaisten 
hoito  
(Disability and care for disabled 
people)  
 
VÅRD AV 
FUNKTIONSHÄMMADE 
 

Osaa tukea kehitysvammaisen ja 
vammautuneen toimintakykyä ja 
osallisuutta 
 
 

 Keskeiset kehitysvammat  
 Vammautuminen 
 Vammaishoitotyössä käytettävät 

auttamismenetelmät 

5. Näyttöön perustuva 
toiminta ja 
Päätöksenteko 
 
EVIDENSBASERAT ARBETE 
OCH BESLUTSFATTANDE 
 

Osaamiskuvaus  Sisällöt 

Hoitotieteen tuottama 
tietoperusta ammatillisessa 
päätöksenteossa 
 
VÅRDVETENSKAP SOM 
GRUND FÖR DET 
PROFESSIONELLA 
BESLUTSFATTANDET 
 

Kykenee käyttämään hoitotieteellistä 
tietoa päätöksenteossa 
 
Kykenee ratkaisemaan ammatillisiin 
tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja 
moniammatillisissa tiimeissä 
 
Kykenee tarkastelemaan omaa 
osaamistaan kriittisesti 

 Hoitotiede tieteenalana 
 Hoitotiede hoitotyön ja koulutuksen 

tietoperustassa 
 Hoitotieteen keskeiset käsitteet  
 Ongelmanratkaisuprosessi 
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Hoitotyön 
päätöksentekoprosessi   
 
BESLUTSPROCESSEN I 
VÅRDEN 

Osaa määritellä hoitotyön tarpeen, 
suunnitella, toteuttaa ja arvioida 
hoitotyötä päätöksentekoprosessin 
mukaisesti  
 
Osaa hyödyntää aktiivisesti tieteellistä 
tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat 
suositukset, katsaukset) hoitotyön 
päätöksenteossa 

 Hoitotyön tarpeen määritys, hoitotyön 
suunnittelu, toteutus ja arviointi 
Hoitotyön dokumentointi 

Tutkimus- ja kehittämis- ja 
innovaatio-osaaminen 

 
FORSKNING, UTVECKLING 
OCH INNOVATION (FUI) 
 
 

Kykenee osallistumaan kehittämis- 
innovaatio - ja tutkimusprosesseihin  
 
Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä 
terveystieteiden tietokannoista 
 
Osaa lukea ja kriittisesti arvioida 
tieteellisiä julkaisuja  
 

 Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan 
menetelmät 

 Keskeiset hoitotieteessä käytettävät 
tutkimusmenetelmät 

 Kehittämisprosessi 
 Hanketyöskentely  
 Tiedonhankinta: keskeisimmät 

terveystieteiden tietokannat, tiivistetyn tiedon 
lähteet  

 Tutkimustiedon hyödyntäminen: esim. 
opinnäytetyö 15 op 

Näyttöön perustuva toiminta 
sosiaali- ja terveydenhuollossa 
 
EVIDENSBASERAD 
VERKSAMHET INOM SOCIAL- 
OCH HÄLSOVÅRD 
 
 

Ymmärtää näyttöön perustuvan 
toiminnan -käsitteen ja NPT:n 
merkityksen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa 
 
Ymmärtää sairaanhoitajan osuuden 
näyttöön perustuvassa toiminnassa ja 
sitoutuu siihen 
 
Kykenee tunnistamaan ja kriittisesti 
arvioimaan toimintaansa ja 
toimintakäytänteitä  
 
Ymmärtää yhtenäisten käytäntöjen 
merkityksen asiakkaan hoidossa toimii 
niiden mukaisesti  
 
Osaa arvioida, seurata ja dokumentoida 
yhtenäisen käytännön tuloksia 

 NPT:n käsite (sisältyy näytön tuottaminen, 
levittäminen, käyttöönotto ja arviointi) ja 
tavoitteet 

 Eri toimijoiden roolit ja vastuut näyttöön 
perustuvassa toiminnassa ja sen 
kehittämisessä 

 Näyttöön perustuva toiminta ja 
päätöksenteko (Näytön integrointi tietoon 
olosuhteista, potilaan arvoihin ja 
mieltymyksiin ja omaan kokemustietoon) 

6. Ohjaus- ja 

opetusosaaminen  

 

HANDLEDNING OCH 
LÄRANDE 
 

Osaamiskuvaus Ohjaus- ja opetusosaamisen sisältöalueet 

Ohjaus- ja opetusprosessi 
 
HANDLEDNINGS- OCH 
LÄRANDEPROCESSEN 
 
 
 
 

Ymmärtää ohjauksen ja opetuksen 
filosofiset, eettiset ja pedagogiset 
lähtökohdat ja niiden merkityksen 
toteuttaessaan ohjausta  ja opetusta 
 
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida 
ohjausta ja opetusta asiakas- ja 
ryhmälähtöisesti yhteistyössä muiden 
asiantuntijoiden kanssa 
 

 Erilaiset ohjaus-/opetusfilosofiat, 
oppimisnäkemykset ja niiden merkitys 
ohjaus- opetusprosessissa 

 Ohjauksen ja opetuksen käsitteet 

 Ohjaus- opetusprosessin eettiset 
näkökohdat 

 Ohjaus- ja opetusprosessi: tarpeen arviointi, 
suunnittelu, toteutus, arviointi ja kirjaaminen 

 Erilaiset ohjauksen vaikuttavuuden 
arviointimenetelmät 
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Ohjauksen ja opetuksen 
kontekstit 
 
HANDLEDNING OCH 
LÄRANDE I OLIKA 
KONTEXTER 
 
 

Hallitsee ohjauksen ja opetuksen 
sairaanhoitajan työmenetelmänä eri 
konteksteissa 

 Potilaan/ asiakkaan opetus ja ohjaus 

 Mentorointi 

 Perehdytys 

Ohjaus- ja opetusmenetelmät  
 
HANDLEDNINGS- OCH 
LÄRANDEMETODER 
 

Osaa käyttää tilanteeseen sopivia 
asiakaslähtöisiä opetus- ja 
ohjausmenetelmiä  
 
Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti 
olemassa olevaa, ja tuottaa uutta 
opetus- ja ohjausmateriaalia 
 

 Ohjaus- ja opetusmenetelmät ja muodot  

 Ohjauksessa käytettävät sisällöt ja 
ohjauksen laatu 

 Ohjaus ja viestintä tieto- ja viestintätekniikka 
hyödyntäen  

 Ohjaus - ja opetustoiminnan arviointi ja 
kehittäminen  

 Ohjaus- ja opetusmateriaalin hyödyntäminen 
asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti 

  

 
7.Terveyden ja toimintakyvyn 

edistäminen 
 
FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH  
FUNKTIONSFÖRMÅGA 
 

 
Osaamiskuvaus 

 
Sisällöt 

Terveyden edistämisen 
terveyspoliittinen ohjaus ja 
arvoperusta 
 
HÄLSOPOLITISK STYRNING 
OCH VÄRDEGRUND INOM 
HÄLSOFRÄMJANDE 
 

Ymmärtää yhteiskunnallisen 
päätöksenteon ja rakenteiden 
yhteydet terveyden ja 
toimintakyvyn edistämisessä  
 
Ymmärtää terveyden edistämisen 
taloudellisia lähtökohtia  
 
Ymmärtää terveyden edistämisen 
periaatteita ja osaa toimia 
terveyden edistämisen 
arvolähtökohtien mukaisesti  

 Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen liittyvä lainsäädäntö, 
valtakunnalliset ohjeistukset ja 
ohjelmat sekä kansainväliset ja 
kansalliset suositukset  

 Tieto palvelujärjestelmän kyvystä vastata 
väestön terveystarpeisiin 

 Terveyden edistämisen taloudelliset 
näkökulmat ml. kustannusvaikuttavuus 

 Terveyden edistämisen etiikka ja 
periaatteet 

 Terveyden edistämisen eri tasot (yksilö, 
yhteisö ja yhteiskunta) ja toimintamuodot 
(promootio ja preventio)  

Väestön terveys ja hyvinvointi 
 
BEFOLKNINGENS HÄLSA 
OCH VÄLMÅENDE 
 

Kykenee tunnistamaan ja arvioimaan 
väestön terveydentilaa ja hyvinvointia ja 
niihin yhteydessä olevia tekijöitä yksilön 
ja yhteisön tasolla 
 
Kykenee hyödyntämään olemassa 
olevaa tietoa (esim. rekisterit ja tilastot) 
väestön terveyshaasteista yksilön ja 
yhteisön tasolla 

 Väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilanne 
(voimavarat ja haasteet) ja terveyteen 
yhteydessä olevat tekijät (suojaavat ja 
kuormittavat tekijät) 

 Terveyserojen ja syrjäytymisen taustalla 
olevat tekijät (sosioekonominen asema) 
 

Sairauksien, tapaturmien ja 
terveysongelmien ehkäisy 
 
FÖREBYGGANDE AV 
SJUKDOMAR, OLYCKSFALL, 
HÄLSOHINDER OCH 
PROBLEM 

Kykenee tunnistamaan 
kansanterveysongelmia aiheuttavia 
tekijöitä 
 
Kykenee ehkäisemään riskitekijöitä, jotka 
heikentävät terveyttä ja toiminta- sekä 
työkykyä ja johtavat toiminnan 

 Kansanterveyttä vähentävät tekijät ja niiden 
ehkäisy 

 Terveystottumusten yhteys terveyteen, 
riskikäyttäytymisen ehkäisy 

 Tapaturmien ehkäisy  

 Riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja 
tuen kohdentaminen tukea tarvitseville 
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vajavuuksiin sekä kykenee puuttumaan 
niihin varhain  
 
 

 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 

Terveyden ja toimintakyvyn 
edistämisen keskeiset aihepiirit 
ja menetelmät 
 
CENTRALA 
KUNSKAPSOMRÅDEN OCH 
METODER I FRÄMJANDE AV 
HÄLSA OCH 
FUNKTIONSFÖRMÅGA 

Kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan 
ja arvioimaan terveyden ja toimintakyvyn 
edistämisen interventioita yksilö-, ryhmä- 
ja yhteisötasoilla hyödyntäen 
moniasiantuntija- ja moniammatillista 
verkostoa  

 Terveyden ja toimintakyvyn sekä 
terveystottumusten arviointi (seulonnat ja 
menetelmät, ICF) 

 Muutostarpeen tunnistaminen, tavoitteiden 
määrittely ja keinoista sopiminen 
tavoitteiden saavuttamiseksi 

 Terveystulosten ja vaikutusten seurannan ja 
arvioinnin periaatteet 

 Vaikuttavat terveyden ja toimintakyvyn 
edistämisen menetelmät ml. kuntoutus  

8.Sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintaympäristö 

VERKSAMHETSOMRÅDEN 

INOM SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRD 

 

Osaamiskuvaus  Sisällöt 

Sosiaali- ja terveysalan 
palvelujärjestelmä 

SERVICESTRUKTUREN INOM 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 

 
 

Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja 
järjestämisen tavat, ohjauksen ja 
valvonnan Suomessa. 
 
Tietää ja osaa seurata sosiaali- ja 
terveydenhuollon keskeisiä /ajankohtaisia 
toimenpideohjelmia 
 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen ja 
järjestäminen; tuottajina julkinen, yksityinen 
ja kolmas sektori 

 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen 
ohjaus ja valvonta 

 Ajankohtaiset toimenpideohjelmat 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

järjestämisvastuut ja organisointi 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelurakenteet 

Palvelutoiminta 

SERVICEVERKSAMHET 

 
 

Osaa ohjata asiakasta/potilasta 
käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen 
ja yksityisen sektorin sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä 3 – sektorin 
palveluita terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

 Asiakaslähtöinen ja moniammatillinen 
saumaton toiminta palveluprosessissa, -
ketjussa ja – verkossa 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja 
palveluketjut  

 Ajankohtaiset sosiaali- ja terveyspoliittiset 
ohjelmat ja – linjaukset 

Palveluasiakkuus 
 
SERVICEBRUKARE 
 

Ymmärtää eri toiminta- ja 
palveluyksikköjen merkityksen 
asiakkaalle osana hoito- ja palveluketjua 

 Yhteisöllinen ja moniammatillinen toiminta 
erilaisissa toimintaympäristöissä 

Terveydenhuolto 
virtuaaliympäristössä 

HÄLSOVÅRD I VIRTUELL 
MILJÖ 

 

 Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita 
osana potilaan / asiakkaan 
kokonaishoitoa  

  
 Osaa hyödyntää sosiaalista mediaa 

hoitotyössä sekä erottaa yksityisen ja 
ammatillisen roolin sosiaalisen median 

 Sähköiset terveyspalvelut ja niiden 
erityispiirteet  

 
 Sosiaalinen media hoitotyössä 
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 käytössä  

Teknologian käyttö potilaan 
hoidossa 
 
VÅRDTEKNOLOGI 
 

 Hallitsee kliinisessä hoitotyössä 
tarvittavien keskeisten hoito- ja 
valvontalaitteiden käytön  

  
 Osaa käyttää potilastietojärjestelmiä  

 Hoito- ja valvontalaitteiden käyttö 
 Potilastietojärjestelmien käyttö 

9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
laatu ja turvallisuus  
 
KVALITET OCH SÄKERHET 
INOM SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRD 
 

Osaamiskuvaus Keskeiset sisällöt  

Turvallisuus ja riskien hallinta 
 
SÄKERHET OCH 
RISKHANTERING 
 

Ymmärtää toimintayksikön turvallisuuden 
hallinnan periaatteet ja vastuunsa niiden 
edistämisessä   
 
 
 

 Terveydenhuollon toimintayksikön 
turvallisuutta koskevat lakisääteiset 
velvoitteet 

 Ergonomia 

 Turvallisuuden hallinnan suunnittelu, 
organisointi ja vastuut 

 Turvallisuuspoikkeamien ja vaaratilanteiden 
ehkäisy ja riskien tunnistaminen ja hallinta  

Potilasturvallisuus 
 
PATIENTSÄKERHET 

Ymmärtää ammatillisen vastuunsa 
potilasturvallisuuden varmistamisessa ja 
edistämisessä 
 
Kykenee edistämään potilasturvallisuutta 
potilaan hoitoprosessin kaikissa 
vaiheissa  
 
Osaa ohjata potilasta ja hänen läheisiään 
hoitoja koskevassa päätöksenteossa ja 
turvallisuuden edistämisessä  

 Potilasturvallisuutta koskevan 
lainsäädännön asettamat velvoitteet  

 Potilasturvallisuuden osa-alueet; laite-, 
hoitomenetelmien ja lääkitysturvallisuus 

 Haittatapahtumien syntyyn vaikuttavat tekijät 
ja vaara- ja haittatapahtumia koskevat 
ilmoittamisvelvoitteet ja raportointi 

 Systeemilähtöinen potilasturvallisuuden 
edistäminen, potilasturvallisuuskulttuuri 

 Säteilyturvallisuus 

Laatu ja laadunhallinta 
 
KVALITET OCH 
KVALITETSSÄKRING 

Osoittaa vastuunsa hoitotyön laadusta 
omassa toiminnassaan  
 
Kykenee ehkäisemään ja tunnistamaan 
laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa 
vaiheissa  
 
Kykenee arvioimaan hoitotyön laatua ja 
menetelmiä hoitoprosessin kaikissa 
vaiheissa  

 Lainsäädäntö ja kansalliset laatusuositukset 
ja vaatimukset; hoitoisuusluokitukset, 
hoitosuositukset ja eettiset ohjeet  

 Laatujärjestelmät ja laadun hallinta 
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Tietosuoja ja -turvallisuus  
 
DATA- OCH 
IMFORMATIONSSÄKERHET 

Ymmärtää tietoturvallisuuden 
merkityksen hoitoprosessissa  
 
Toimii vastuullisesti tietoturvallisuuden ja 
tietosuojan ylläpitämisessä  

 
 
 

 Laaja vaitiolo ja tietojen suojelu, potilaan 
tiedonsaantioikeus 

 Tietoturvallisuussuunnitelma ja 
tietoturvariskit  

 Tietojärjestelmät ja niiden hyödyntäminen 
potilasdokumentoinnissa  

 Tiedotusvastuu: hoitotyön kirjaaminen ja 
tiedottaminen  

 Sosiaalinen media, elektroniset rekisterit ja 
muu elektroninen kommunikaatio  

 Terveydenhuollon rekisterit ja 
paperiarkistot  

 
 
 

Ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset kompetenssit 
Arene ry:n suositus 

 
 

Yleiset kompetenssit 
(Generic competences) 

Osaamisalueen kuvaus, 
ammattikorkeakoulututkinto 
(Description of the competence, bachelor level) 

Oppimisen taidot 
(Learning competence) 

Osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan  
Osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti  
Kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta 

Eettinen osaaminen 
(Ethical competence) 

Kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista  
Osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti  
Osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään 
Osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita  
Osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita 
Kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin 
perustuen 

Työyhteisöosaaminen 
(Working community 
competence) 

Osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia  
Osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa  
Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä  

      Kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa  
Osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa  

   Kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä  
Omaa valmiuksia yrittäjyyteen  

Innovaatio-osaaminen 
(Innovation competence) 

Kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen  
Osaa työskennellä projekteissa 

    Osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja 
menetelmiä  
Osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja 

Kansainvälistymisosaaminen 
(Internationalization competence) 

Omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon  
Kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön  
Osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia 
 ja mahdollisuuksia 

 
 


