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Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kuntoutus 
 
 
Ohjeet hakijalle: 
 
1. Täytä lisähaun hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 4.- 9.8.2021.  

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 16.8.2021 klo 15.00 
mennessä:  

 joko kirjautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella  
Oma opintopolku –palveluun www.opintopolku.fi 
 

 tai klikkaamalla vahvistusviestissä olevaa linkkiä. Vahvistusviestin saat 
sähköpostiisi hakulomakkeen täyttämisen jälkeen. 
 

Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.  
 
 

 

 
Ennakkotehtävän ohjeet 
 
 
Tehtävä 1: Henkilökohtainen kehittyminen (20 p)   
 

A. Miksi haluat suorittaa sosiaali- ja terveysalan kuntoutuksen ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon ja millaisena näet kuntoutuksen työn tulevaisuudessa? 
Perustele vastauksesi. 
 

B. Mitä tarvittavaa osaamista ja valmiuksia Sinulla on sosiaali- ja terveysalan kuntoutuksen 
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista ajatellen? Kuvaile keskeiset 
valmiutesi. 
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Tehtävä 2: Kehittämistehtävän kuvaus ja tavoitteet (80 p) 
 
Tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän laajuus on 30 op. Tutkinnon 
opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämistöitä, jotka tuottavat uutta soveltavaa 
tietoa tutkimuksellisella kehittämisotteella. Opinnäytetyön avulla tuotetaan kohdeorganisaatiota 
kehittäviä tutkimuksellisia ratkaisuja, uudistetaan työelämän käytäntöjä sekä syvennetään 
opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta. 
 
Opinnäytetyön kohdeorganisaatio (esim. tutkimus- ja kehittämishanke, oma työyhteisö) toimii 
opinnäytetyön oppimis- ja tutkimusympäristönä opintojen ajan. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä 
työelämän kanssa. 
 
Tehtävänäsi on esitellä kehittämis- tai tutkimusaihe, joka on tärkeä henkilökohtaisen ammatillisen 
kehittymisesi ja kohdeorganisaation kannalta. Aiheen tulee liittyä sosiaali- ja terveysalan 
kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. 
Suunnitelman tulee sisältää aiheen ja kohdeorganisaation lyhyet kuvaukset sekä perustelut 
aihevalinnalle. Lisäksi suunnitelmassa tulee olla tausta- ja menetelmäkuvaus, opinnäytetyön 
tarkoitus ja tavoitteet, alustava aikataulu sekä arvio kehittämistyön vaatimista resursseista. 
 
Opetussuunnitelma on luettavissa Savonian nettisivuilla  
https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=KS&krtid=1435 
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