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Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, 
omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö 

Ohjeet hakijalle: 

1. Täytä yhteishaun hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 16.-30.3.2022.  
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 6.4.2022 klo 15.00 
mennessä:  

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

 tai klikkaamalla vahvistusviestissä olevaa linkkiä. Vahvistusviestin saat sähköpos-
tiisi hakulomakkeen täyttämisen jälkeen. 
 

Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.  

 
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 8.7.2022. 
 

 

Ennakkotehtävän ohjeet 
 
Ennakkotehtävä pisteytetään (max. 100 p)  
 
Osa 1: Kliinisenä asiantuntijana kehittyminen (max. 20 p)   
 
Perehdy opetussuunnitelmaan TYKA22SY Kliininen asiantuntija, omahoidon tukeminen ja kan-
sansairauksien hoitotyö YAMK - ylempi ammattikorkeakoulututkinto 90 opintopistettä  
Opetussuunnitelma löytyy: www.savonia.fi/ tai https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-
hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=KS&krtid=1554 
 
Vastaa seuraaviin viiteen kysymykseen essee-muodossa: 

1. Kuvaa hakemasi Kliininen asiantuntija, omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoi-
totyö (YAMK) - tutkinnon johtavaan koulutuksen opetussuunnitelman rakennetta, tavoit-
teita ja sisältöjä.  

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.savonia.fi/%20tai
https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=KS&krtid=1554
https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=KS&krtid=1554
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2. Kuvaa, mitä mielestäsi kliinisellä asiantuntijuudella (esim. APN) tarkoitetaan. 
3. Kuvaa, millaisissa työtehtävissä kliininen asiantuntija mielestäsi voi toimia.  
4. Kuvaa, miten voit hyödyntää kliininen asiantuntija, omahoidon tukeminen ja kansansai-

rauksien hoitotyö (YAMK) -tutkintoa nykyisissä / tulevissa työtehtävissäsi. 
5. Kuvaa omia valmiuksiasi YAMK-tutkinnon suorittamiseen.   

 
 
Osa 2: Näyttöön perustuva tutkimustieto (max. 80 p) 
 
Kliiniseksi asiantuntijaksi opiskellessasi ja asiantuntijana toimiessasi tarvitset ajantasaista tutkittua 
näyttöön perustuvaa tietoa sekä kykyä arvioida sitä kriittisesti. 
 
Lue seuraava tutkimusartikkeli:   
 
Riegel, Barbara, Westland, Heleen, Iovino, Paolo, Barelds, Ingrid, Bruins Slot, Joyce, Stawnychy, 
Michael A., Osokpo, Onome, Tarbi, Elise, Trappenburg, Jaap C.A., Vellone, Ercole, Strömberg, 
Anna & Jaarsma, Tiny 2021. Characteristics of self-care interventions for patients with a chronic 
condition: A scoping review. International Journal of Nursing Studies 116, 103713.  
Tutkimusartikkeli löytyy 
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748920301991 
 
 
Perehdyttyäsi huolella ko. tutkimusartikkeliin, vastaa sen pohjalta jokaiseen alla  olevaan 
10 kysymykseen:  
 

1. Miksi tutkimus on tehty? 
 

2. Mikä on tutkimuksen tarkoitus, mihin haettiin vastausta? 
 

3. Mitkä ovat tutkimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet? 
 

4. Millainen on tutkimuksen teoreettinen viitekehys? 
 

5. Millaista tutkimusmenetelmää on käytetty? 
 

6. Mistä tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu? 
 

7. Mistä ja miten tutkimuksen aineisto on hankittu/ kerätty?  
 

8. Millaisia aineiston analyysimenetelmiä tutkimuksessa on käytetty? 
 

9.  Mitkä ovat mielestäsi tutkimusartikkelin keskeisimmät tulokset? 
   

10. Miten mielestäsi tutkimusartikkelin tuloksia tulisi hyödyntää kansansairauksien hoitotyössä 
ja omahoidon tukemisessa ja ohjaamisessa?  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748920301991
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