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Kliininen asiantuntijuus 
(Syövän hoito)
Kliinisen asiantuntijan koulutuksessa suoritettu ylempi AMK-
tutkinto luo edellytykset toimia itsenäisesti laajennetuissa 
asiantuntijatehtävissä syöpää sairastavien hoitotyössä eri 
toiminta-alueilla kliinistä erityisosaamista vaativissa 
tehtävissä. Tulevaisuuden laajavastuiset kliiniset asiantuntijat 
luovat uudenlaisia kliinisen asiantuntijan rooleja  osana 
moniammatillisia tiimejä . Koulutus on lähtökohdiltaan 
moniammatillinen. 

Koulutusprosessin joustavuus perustuu opiskelijan 
mahdollisuuksiin suunnitella henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma oman ammatti- ja erikoisalansa, 
työelämätaustansa sekä urakehitystavoitteensa pohjalta. Voit 
koulutuksen sisällä suunnata osaamistasi erilaisissa oppimis- 
ja kehittämistehtävissä sekä kehittämisprojektina 
toteutettavassa opinnäytetyössä syövän hoidon asiantuntija-
alueelle tai uusille asiantuntija-alueille. Oppimistasi ja 
asiantuntijuuteen kasvuasi edesauttavat yksilölliset ja 
yhteistoiminnalliset työskentelytavat.

Hakukelpoisuus koulutukseen
Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu 
sosiaali- ja terveysalan, liikunta-alan tai humanistisen alan AMK-
tutkinto, lääketieteen, yhteiskuntatieteen, kasvatustieteen, valtiotieteen, 
liikuntatieteen tai terveystieteen korkeakoulututkinto. Sosiaali- ja 
terveysalan YAMK-koulutukseen hakukelpoisia ovat lisäksi Suomessa 
sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneet.
Hakukelpoisuuteen vaaditaan lisäksi vähintään kaksi vuotta sosiaali- ja 
terveysalan työkokemusta 31.7.2020 mennessä. Työkokemus tulee olla 
suoritettu hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Mikä ylempi AMK?
Ylempi AMK -tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jon-
ka avulla voit syventää ammatillista osaamistasi työelämässä 
hankkimasi kokemuksen jälkeen. 

Kliininen asiantuntija YAMK-tutkinnossa saavutettava osaa-
minen vastaa tasoltaan kansainvälistä laajavastuista 
asiantuntijuusosaamista (esim. Advanced Practice Nursing) 
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa sinulle saman 
kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi 
korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005).

#ExcellenceInAction Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 
osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja 
hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. 
#Innopeda on kehittämämme innovaatiopedagogiikkaoppimis-
menetelmä. Se perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle 
sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innopeda-menetelmällä 
linkitämme opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön.
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Koulutuksen sisältö
Yhteiset opinnot

Mahd ollYhteiseistamme opiskelun työn ohella 
Opetussuunnitelma ja henkilökohtaisesti laadittava oppimis-
suunnitelma (HOPS) tukevat aikuisen oppijan itsenäisyyttä ja 
mahdollistavat opiskelun työn ohella. Opetus toteutetaan 
monimuotoisin menetelmin teknologiaa hyödyntäen. 
Lähiopetus järjestetään keskimäärin kahtena peräkkäisenä 
päivänä kuukaudessa. Opintojen suorittaminen työn ohella 
kestää noin kaksi vuotta.

Opinnäytetyö on työmenetelmiä, työvälineitä, työelämän käy-
täntöjä tai prosesseja kehittävä tutkimuksellinen tai toimin-
nallinen hanke. Se voidaan toteuttaa omassa työyhteisössä tai 
tehdä osana alueen tai AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja inno-
vaatiotoiminnan ohjelmaa tai -hanketta. Opinnäytetyö toteu-
tetaan nk. kolmikantamallissa, joka muodostuu opiskelijan, 
työelämämentorin ja opinnäytetyötä ohjaavan opettajatuuto-
rin yhteistyöstä.

Hae yhteishaussa 18.3.–1.4.2020

Lue lisää koulutuksesta ja hakemisesta: http://
www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sosiaali-ja-
terveysalan-ylempi-amk-tutkinto/

Huomioi myös avoimen ammattikorkeakoulun väylä.

Kysy meiltä lisätietoja

Virpi Sulosaari
koulutusvastaava
virpi.sulosaari@turkuamk. fi, p. 044 9074569

Kliininen asiantuntijuus 

syventävät opinnot 

Vapaasti valittavia opintoja  

Opinnäytetyö 30 op

Yhteensä 90 op

”Kliinisen asiantuntijan 
opinnot ovat avanneet minulle uusia 

ovia organisaatiomme sisällä. On vaikea valita 
yksittäistä, hyödyllistä opittua asiaa, sillä näen 

koulutuksen mukanaan tuoman ammatillisen kasvun 
kokonaisvaltaisena oppimisena sekä ammatillisen 

osaamisen laaja-alaisena syventämisenä.”
- Nina, alumni




