ENNAKKOTEHTÄVÄN OHJEET
Kevät 2021

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija,
palliatiivinen hoito
Ohjeet hakijalle:
1. Täytä yhteishaun hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 17. - 31.3.2021.
Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00.
2. Tee ennakkotehtävä ohjeiden mukaan, käytä tekstinkäsittelyohjelmaa; marginaalit 2,
fontti Arial normaali 12, riviväli 1,5.
3. Kirjoita ennakkotehtävään oma nimesi ja syntymäaikasi.
4. Liitä valmis ennakkotehtävä hakulomakkeelle pdf-muodossa.
Voit liittää ennakkotehtävän hakulomakkeelle hakuaikana, samalla kun täytät hakulomakkeen.
Voit myös palata hakulomakkeelle myöhemmin ja liittää ennakkotehtävän 7.4.2021 klo 15.00
mennessä:
 joko kirjautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella
Oma opintopolku–palveluun os. www.opintopolku.fi
 tai klikkaamalla vahvistusviestissä olevaa linkkiä. Vahvistusviestin saat
sähköpostiisi hakulomakkeen täyttämisen jälkeen.
Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021.

Ennakkotehtävän ohjeet
Hakijan tulee vastata kaikkiin kolmeen ennakkotehtävän osaan

Ennakkotehtävän osa 1: Henkilökohtainen kehittyminen (10 p)
A. Miksi haluat suorittaa kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito- ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon?
B. Mitä tarvittavaa osaamista ja valmiuksia Sinulla on kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista ajatellen? Kuvaile keskeiset valmiutesi.
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Ennakkotehtävän osa 2: Tutkimusartikkeli (45 p)
Kliiniseksi asiantuntijaksi opiskellessasi ja asiantuntijana toimiessasi tarvitset tutkittua tietoa sekä
kykyä arvioida sitä kriittisesti.
Lue seuraava tutkimusartikkeli huolellisesti
Bolt SR, Meijers J, van der Steen J, Schols J & Zwakhalen S.2020. Nursing Staff Needs in
Providing Palliative Care for Persons with Dementia at Home or in Nursing Homes: A Survey.
Journal of Nursing Scholarship;0:0, 1–10.
Löydät artikkelin: https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jnu.12542

Vastaa alla oleviin kysymyksiin lukemasi artikkelin perusteella.
1. Minkä vuoksi tutkimus on tehty?
2. Mihin ongelmaan / tehtävään tutkimuksella haetaan vastausta?
3. Mitkä ovat keskeiset tutkimuksessa käytetyt käsitteet?
4. Onko tutkimuksen taustalla tietty teoreettinen viitekehys? Jos on, mikä?’
5. Keneltä tutkimuksen aineisto on hankittu/ kerätty?
6. Millä menetelmällä tutkimuksen aineisto on hankittu/ kerätty?
7. Kuvaa, millainen tutkimuksen aineisto on?
8. Mitä aineiston analyysimenetelmiä tutkimuksessa on käytetty?
9. Miten käytettyä /käytettyjä aineistonanalyysi menetelmiä perustellaan tutkimuksessa?
10. Mikä on artikkelin päätulos? Muotoile se kolmella lauseella.
11. Mitkä ovat tutkimuksen keskeisimmät johtopäätökset?
12. Annetaanko tutkimuksessa ehdotuksia jatkotutkimusaiheista, jos niin millaisia?

Ennakkotehtävän osa 3: Palliatiivisen hoitotyön kehittäminen (45 p)

Kehittämistehtävän kuvaus ja tavoitteet
Tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän laajuus on 30 op, joka vastaa
noin 800 työtuntia. Tutkinnon opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämistöitä, jotka
tuottavat uutta soveltavaa tietoa tutkimuksellisella kehittämisotteella. Opinnäytetyön
kohdeorganisaatio voi olla oma työpaikka tai jokin muu organisaatio joka tilaa työn.
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Esittele tässä kehittämis- tai tutkimusaihe, joka on tärkeä henkilökohtaisen ammatillisen
kehittymisesi ja kohdeorganisaation kannalta. Aiheen tulee liittyä haettavan ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Suunnitelman tulee
sisältää aiheen ja kohdeorganisaation lyhyet kuvaukset sekä perustelut aihevalinnalle. Lisäksi tulee
lyhyesti kuvata toteutussuunnitelma.
Opetussuunnitelma on luettavissa Savonian nettisivuilla

https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=KS&krtid=1431
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