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Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon ja akuuttihoi-
totyön kehittäminen ja johtaminen 

Ohjeet hakijalle: 

1. Täytä yhteishaun hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 31.8. - 14.9.2022.  
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 21.9.2022 klo 15.00 
mennessä:  

 joko kirjautumalla vahvasti tunnistautuneena Oma opintopolku –palveluun 
www.opintopolku.fi 
 

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

Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.  
 
Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 50 pistettä 
voidakseen tulla valituksi. 

 
Ennakkotehtävän ohjeet 
 
Ennakkotehtävä sisältää kaksi osiota, joihin molempiin hakijan tulee vastata. 

Osio 1. (maksimipisteet 50 p) 

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 avulla 
tuotetaan kohdeorganisaatiota kehittäviä tutkimuksellisia ratkaisuja, uudistetaan työelämän käytän-
töjä sekä syvennetään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta. 

 

 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
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Laadi alustava opinnäytetyösi työsuunnitelma (ehdoton max 5 sivua), jossa kuvaat mitä haluaisit 
tutkia tai kehittää akuuttihoitotyön, sairaalan ulkopuolisen sosiaali- ja terveystoimen, ensihoitopal-
velun tai pelastustoimen kentässä. 

Suunnitelman kuvaus 

Laadi alustava suunnitelma, josta tulee käydä ilmi (ainakin) seuraavat asiat: 

1. Aiheen nimi, mahdollinen toimeksiantaja 

2. Johdanto, jossa aiheen valinnan perustelut lähdemerkintöineen (kehittämistarpeen / ongel-
man kuvaus ja merkittävyys) 

3. Työn tarkoitus ja tavoite 

4. Alustava toteutussuunnitelma 

a. Menetelmä 

b. Aikataulu ja resursointi 
  

Osion 1 pisteytys  
 
1) Aiheen perustelu, ajankohtaisuus ja merkittävyys (0-20 pistettä) 
2) Soveltuvuus haettavan koulutuksen sisältöön (0-15 pistettä) 
3) Suunnitelman loogisuus ja selkeys (0-10 pistettä) 
4) Lähteiden käyttö (0-5 pistettä) 

 

Osio 2. (maksimipisteet 50 p) 

Valitse yksi aihe ja kirjoita maksimissaan 6 sivun pituinen essee aiheesta. Tarkastele näkökulmia 
mahdollisimman monipuolisesti. Jos käytät lähdemateriaalia, merkitse ne asianmukaisesti tekstiin. 
Menestyäkseen esseen on oltava rakenteeltaan pohdiskeleva, vertaileva ja oivaltava sekä kieliopil-
lisesti erittäin hyvää tasoa.  

1. Kuvaa millainen on ensihoitopalvelun tehtävien jakauma (ABCD). Vertaile ja ideoi miten ko-
tiin vietyjä palveluja tulisi kehittää ja millaisia mahdollisuuksia näet tulevaisuudessa sairaa-
lan ulkopuolisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehityksessä. 

2. Hoidon tarpeen arviointi tulevaisuudessa ja sen kustannusvaikutukset. 

3. Millainen on sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä 10 vuoden kuluttua ja miten akuuttihoi-
don kokonaisuus ja ensihoitopalvelu on asemoitunut.  

Osiosta 2 on saatava vähintään 20 pistettä, jotta osio on suoritettu hyväksytysti. 
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