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Koulutuksen suunnittelu 
 Koulutuksen suunnittelu on toteutettu verkostoyhteistyönä 

kymmenen ammattikorkeakoulun kesken, jossa ovat olleet mukana 
Centria, Hämeen, Lahden, Mikkelin, Oulun, Satakunnan, Savonia-, 
Tampereen-, Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut

 Koulutuksen suunnittelussa ja tavoitteiden määrittämisessä työelämä 
on ollut vahvasti mukana mm. Oys:n haavatyöryhmän jäseniä, Shhy, 
eri shp ylihoitajat ja muut asiantuntijat

 Työelämä on sitoutunut kehittämään erikoistumiskoulutusta 
ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyössä 



Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
 hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee 

edelleen kehittämään haavahoitoa
 hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet 

kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan 

sitä kriittisesti
 kykenee käyttämään eri alojen tietoja kliinisessä päätöksenteossa sekä 

tarvittaessa tekemään luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa 

potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 kykenee toimimaan oman alansa haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina 

sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa, että 
moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä

 saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin



Opintojen rakenne
 MODUULI 1:NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HAAVAHOIDON KLIININEN 

OSAAMINEN 20 op
 Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 5 op
 Haavanparaneminen, sen arviointi ja dokumentointi 5 op
 Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 5 op
 Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus 5 op

 MODUULI 2: NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HAAVAHOIDON 
KEHITTÄMISOSAAMINEN 10 op



Koulutuksen toteutus
 Kukin ammattikorkeakoulu voi joko itsenäisesti tai verkostona 

toteuttaa koulutuksen omien pedagogisten strategioidensa mukaisesti 
huomioiden alueensa hoidon/hoitotyön kehittämistä koskevat 
linjaukset

 Keväällä 2016 alkanut koulutus toteutuu verkostoyhteistyönä Mikkelin, 
Oulun, Satakunnan, Savonia- ja Turun ammattikorkeakoulussa

 Syksyllä 2016 koulutus alkoi Centrian, Vaasan, Hamk:n, Lamk:n ja 
Laurean ammattikorkeakouluissa



Pedagogisia ratkaisuja 
 Tavoitteena on opiskelijan ongelmaratkaisutaitojen, kriittisen ajattelun sekä 

kehittämis- ja digiosaamisen kehittyminen. 
 Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena
 Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle: OAMK), jossa 

on oppimateriaalia, tehtäviä ja keskustelua sekä lähiopetusta, joka koostuu 
asiantuntijaluennoista, seminaareista, laboroinneista ja simulaatiosta

 Oppimateriaali (OneDrive) ja asiantuntijaluennot (AC/nauhoitteet) ovat 
yhteisiä

 Seminaarit, laboraatiot ja simulaatiot toteutetaan jokaisessa korkeakoulussa 
erikseen

 Opiskelijan oppiminen liitetään oman työyhteisön haavahoidon osaamisen 
kehittämiseen

 Osallistuminen Valtakunnallisille Haavapäiville vuonna 2017 -> 
verkostotapaaminen, jossa oman kehittämistyön esittäminen joko haavapäiviin 
osallistuville tai verkostolle.



Osaamisen arviointi
Suoritukset:
 Portfolio koulutuksen ajalta, jossa oman osaamisen kehittymisen reflektio 

(Blogi)
 Erilaiset haavat; verkkokeskustelut ja esitykset
 Omapotilaan hoitoprosessi ja sen raportointi, johon sisältyy asiantuntija 

konsultointi ja mittareiden käyttö
- Elämänlaatu (Rand-36)
- Kipu (VAS)
- Ravitsemustila (MNA)
 Ohjaustilanteen simulaatiot
 Haavapotilaan hoidon laatu, hoitoketju ja kustannukset
 Koulutuspäivän suunnittelu ja toteutus
 Kehittämistehtävä, oman työyksikön tarve



Osaamisen arviointi
 Arvioinnissa käytetään EQF-tason 7 pohjalta laadituista yleisistä 

arviointikriteereistä kunkin opintojakson osaamiskuvauksiin pohjautuvia 
yksityiskohtaisia kriteereitä

 Arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty



Osaamisen kehittyminen

 Osaamista opiskelijat itsearvioivat opintojen alussa ja opintojen lopussa 
- Näyttöön perustuva osaaminen -arviointimittari (Sarajärvi ym.)
- Haavahoidon osaaminen -arviointimittari (auktorisoidun haavanhoitajan 

kriteerit, Shhy) 
 Kliinisen haavahoidon osaaminen -tietotesti opintojen alussa ja 

lopussa(Iivanainen)



Kiitos!
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