
 

Onneksi	  olkoon!	  

Sinut	  on	  valittu	  hoitotyön	  koulutusohjelmaan	  opiskelemaan	  sairaanhoitajaksi	  AHOT-‐polussa.	  	  AHOT	  	  
tarkoittaa	  aikaisemmin	  hankitun	  osaamisen	  tunnistamista	  ja	  tunnustamista.	  	  AHOT-‐polun	  tarkoituksena	  on	  
tukea	  hoitotyön	  opintojen	  joustavaa	  etenemistä.	  

AHOT	  mahdollistaa,	  että	  ennen	  opintoja	  tai	  opintojen	  aikana	  eri	  tilanteissa	  hankkimasi	  osaaminen	  
hyväksiluetaan	  osaksi	  tutkintoa.	  Korkeakouluopiskelijana	  sinulla	  on	  oikeus	  saada	  osaamisesi	  tunnistettua	  ja	  
tunnustettua	  silloin,	  kun	  sinulla	  on	  jo	  opintojakson	  tavoitteiden	  mukaisia	  valmiuksia.	  	  

Aiemmin	  hankittu	  osaamisesi	  voi	  koostua	  	  

•   ns.	  muodollisessa	  koulutuksessa	  hankitusta	  osaamisesta.	  Sinulla	  on	  lähihoitajakoulutus	  ja/tai	  sinulla	  
voi	  olla	  aiempia	  yliopisto-‐	  tai	  ammattikorkeakouluopintoja	  suoritettuina.	  	  

•   työelämässä	  hankitusta	  osaamisesta.	  Olet	  esim.	  työskennellyt	  lähihoitajatutkintosi	  suorittamisen	  
jälkeen	  hoitoalan	  työssä.	  

•   vapaa-‐ajalla	  tai	  opintojen	  aikana	  hankitusta	  osaamisesta.	  Kuuluuko	  harrastuksiisi	  jotain	  sellaista,	  
josta	  olisi	  hyötyä	  myös	  sairaanhoitajan	  ammatissa?	  
	  
	  

Opinnot	  käynnistyvät	  tiistaina	  29.8.2017	  klo	  10.00	  alkuorientaatiolla	  Porin	  kampuksella,	  Satakunnankatu	  
23,	  28130	  Pori.	  	  

Tuo	  ensimmäisenä	  päivänä	  mukanasi	  tutkintotodistuksesi	  sosiaali-‐	  ja	  terveysalan	  tutkinnostasi,	  
työtodistuksesi	  sekä	  työnantajan	  todistus	  mahdollisesti	  toteuttamastasi	  lääkehoidosta	  lähihoitajana.	  	  

Tee	  ennakkotehtävä,	  joka	  on	  tämän	  viestin	  lopussa.	  Tuo	  valmis	  ennakkotehtävä	  mukanasi	  ensimmäisenä	  
päivänä.	  	  	  

	  

Mikäli	  sinulla	  on	  kysyttävää	  opintojen	  aloituksen	  suhteen,	  otathan	  yhteyttä	  14.8.2017	  jälkeen.	  

	  

Hanna	  Rautava-‐Nurmi	   	   	  
lehtori	  
044-‐710	  3435	  
hanna.rautava-‐nurmi@samk.fi	  
	  
	  



Kirjallinen ennakkotehtävä:  

 

Tehtävän tavoitteena on, että osoitat osaamisesi seuraavissa asioissa 

•   osaat tukea ja avustaa potilasta turvallisesti päivittäisissä toiminnoissa.  
•   osaat hoitotyön dokumentoinnin perusteet.  
•   osaat ergonomian ja potilasturvallisuuden perusteet.  
•   osaat tunnistaa ikääntyvän ihmisen tarpeita. 

 

 

Perehdy kirjaan: Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M. ja Vuorinen. S. 

2013 tai uudempi. Hoitotyön taidot ja toiminnot. SanomaPro. 

Seuraavassa on lueteltu keskeiset ennakkotehtävän tekemiseen tarvittavat aihealueet Hoitotyön 

taidot ja toiminnot -kirjasta. 

 

3. Vuorovaikutus ja monikulttuurinen hoitotyö (s. 27-31) 

4 Hoitotyön prosessi ja näyttöön perustuva dokumentointi (s. 39-53) 

7 Aseptiikka hoitotyössä (s. 93-114) 

10 Päivittäiset toiminnot (s. 187-224) 

12 Ravitsemus (s. 241- 256) 

13 Erittäminen (s. 267-279, 289-296, 299-301) 

18 Turvallisuus (s. 383-393) 

 

Tee esimerkkiasukkaalle (alla olevalle) hoitotyön prosessimallin mukainen suunnitelma, eli 

tehtävänäsi on selvittää, mitkä ovat ko. asukkaan hoidon tarpeet, hoidon tavoitteet, hoitotyön 

auttamismenetelmät, hoidon toteutus ja hoidon arviointi. Hoitotyön suunnitelman voit tehdä joko 

kirjoittamalla tekstiä vapaamuotoisesti tai laatia sen hoitotyön prosessin mukaisesti, aiemmin 

oppimiesi kirjallisten töiden ohjeiden mukaisesti. Kirjallisen työn pituuden tulisi olla noin viisi sivua, 



koneella kirjoitettuna (fontilla 12 rivivälin ollessa 1,5). Palauta suunnitelma tutoropettajallesi heti 

ensimmäisenä päivänä tullessasi opiskelemaan.  

 

Suunnitelma arvioidaan asteikolla hyväksytty-täydennettävä. Hyväksytystä suunnitelmasta käy ilmi 

se, että hallitset esimerkkiasukkaan kokonaisvaltaisen hoitotyön. 

 

Esimerkkiasukas: 

Olet palvelutalossa aamuvuorossa ja siellä on asukkaana rouva Virtanen. Rouva Virtanen tarvitsee 

paljon apua päivittäisissä toiminnoissa. Hän on 95-vuotias, asiallinen vanhus, mutta nyt hän on 

nukkunut huonosti ja hän kokee, ettei pysty kävelemään ilman apuvälineen tukea. Hänen ihonsa on 

ajoittain kuiva ja kutiseva, mutta tänään hän haluaa peseytyä kunnolla. Hänellä on ajoittain 

virtsankarkailua ja parhaillaan mietitään hänelle sopivan hoitomuodon valintaa. Lisäksi hänellä on 

ummetusta, johon hän myös toivoo saavansa helpotusta. Hoitajat ovat myös kiinnittäneet huomiota, 

että hänelle ei maistu ruoka niin hyvin kuin ennen ja hän on laihtunut. Olet aamuvuorossa ja autat, 

ohjaat häntä aamutoimissa. Aamutoimien jälkeen hän haluaisi mennä päiväsaliin katsomaan muita 

ihmisiä. 

 

  

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!  

Terveisin hoitotyön opettaja Hanna 

	  


