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Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen



TOIMEKSIANTAJAT

Turun ammattikorkeakoulu, Terveyden- ja hyvinvoinnin tulosalue

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, NIKO-hanke



TARVE

Nikotiinituotteiden aiheuttamat terveysriskit ja kansanterveydelliset 
ongelmat (Maailman terveysjärjestö WHO, Kansantautien ehkäisyn ja hoidon toimintaohjelma 2013-2020)

Nuorten monipuolistunut nikotiinituotteiden käyttö (Kouluterveyskysely 2017 ja 2019)

Ajantasaisen koulutusmateriaalin tarve preventiivistä terveyden 
edistämisen työtä nuorten parissa toteuttaville sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015; Laki terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä 559/1994; Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015)



TUOTOS

Terveyden edistämisen koulutuskokonaisuus (5op)

 Turun ammattikorkeakoulun digitaalinen verkko-oppimisympäristö Optima

Koulutuskokonaisuus on identifioimaton ja kopioitava työtila

 Yksilöinti halutulle käyttäjäryhmälle

 Käyttäjäryhmän oppimiskokemukseen vaikuttaminen

 Havainnollistavan opetusmenetelmän valinta, osaamisen testaaminen

Koulutuskokonaisuuden keskeisten teemojen sisältö voidaan irroittaa myös 
verkko-oppimisympäristön ulkopuoliseen käyttöön



TUOTOS

Koulutuskokonaisuuden sisältö painottuu nuorten terveyden edistämisen 
keskeisiin tekijöihin, erityisesti nikotiinituotteisiin

Koulutuskokonaisuuden keskeiset teemat

 Nuori ja nikotiini

 Terveysvaikutukset

 Terveyden edistämisen menetelmät

Koulutuskokonaisuuden muut sisältökokonaisuudet

 Tervetuloa, ohjeet, osaamisen arviointi, palaute, ohjaajat, tekijänoikeus



TUOTOS

Koulutuskokonaisuuden keskeisten teemojen sisältö

 Havainnollistavat Prezi-esitykset

 Syventävän aineiston Internet-linkit

 Videoidut asiantuntijahaastattelut sekä asiantuntijoiden tiedoksiannot

 Simuloidut opetusvideot

 Havainnollistavilla tavoilla tuotetut opetusvideot

 Opetusvideoiden pohjalta on tuotettu lähiopetukseen: PowerPoint-esitys sekä 
ohjaajan kirjallinen opetusmateriaali

 Ammattilaiskäyttöön suunnatut kysymyssarjat



IDEASTA TUOTOKSEEN

Projektin toteutukseen osallistettiin pedagogiikkaan, substanssiosaamiseen 
ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä asiantuntijoita sekä sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijoita

 Asiantuntijatyöryhmä

 Esitestausryhmä

 Tieto- ja viestintätekniikan sekä Optima-ympäristön asiantuntija

 Kolme opiskelijaryhmää, joista yksi pilottiryhmä (Turun ammattikorkeakoulun 
monimuoto-opetuksen terveydenhoitajaopiskelijat)



IDEASTA TUOTOKSEEN



IDEASTA TUOTOKSEEN



TUOTOKSEN MERKITYS

Koulutuskokonaisuuden ja sen keskeisten teemojen sisällön 
hyödyntämismahdollisuudet
 Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten täydennyskoulutus

 Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan 
hankekokonaisuudet

 Nuorten lähiyhteisöjen koulutustoiminta

 Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden perusopetus, vapaavalintaiset opinnot

 Terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja ja sosionomiopiskelijat

 Valtakunnallinen CampusOnline -palvelu



TUOTOKSEN MERKITYS

Koulutuskokonaisuuden keskeisten teemojen sisällön 
hyödyntämismahdollisuudet

 Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden perusopetus

 Terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja-, sosionomi- ja lähihoitajaopiskelijat

 Nuorten lähiyhteisöjen koulutustoiminta

 Nuorten preventiivinen terveyden edistäminen



IMPLEMENTOINTI

Ensimmäisen vaiheen implementointi

 Koulutuskokonaisuuden sisällöntuotannon loppuun saattaminen toimeksiantajien 
yhteistyönä ja monimuoto-opetuksen terveydenhoitajaopiskelijoita osallistaen

Seuraavien vaiheiden implementointi

 Koulutuskokonaisuuden ja sen keskeisten teemojen sisällön käyttöönotto 
toimeksiantajien opetus- ja koulutustoiminnassa



PYSYVYYS

Koulutuskokonaisuuden ja sen keskeisen sisällön laaja-alaiset 
hyödyntämismahdollisuudet

Koulutuskokonaisuuden vastaaminen Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osaamiskärkiin

 Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen, tietoperusteinen johtajuus

Koulutuskokonaisuuden vastaaminen NIKO-hankkeen visioon luoda 
koulutus- ja toimintamalleja nuorille ja heidän lähiyhteisöilleen

Koulutuskokonaisuus on luotu Takalan 2017 Syövän ehkäisyn ja terveyden 
edistämisen osallistavan toimintamallin eri osa-alueita hyödyntäen



PYSYVYYS

Mukaillen, Takala 2017



Nuoret, nikotiini ja terveys II 
- koulutuskokonaisuus



KIITOS!


	NUOTe: Nuoret, nikotiini ja terveys �– Terveyden edistämisen koulutuskokonaisuus verkossa
	TOIMEKSIANTAJAT
	TARVE
	TUOTOS
	TUOTOS
	TUOTOS
	IDEASTA TUOTOKSEEN
	IDEASTA TUOTOKSEEN
	IDEASTA TUOTOKSEEN
	Tuotoksen merkitys
	Tuotoksen merkitys
	implementointi
	Pysyvyys
	pysyvyys
	Nuoret, nikotiini ja terveys II �- koulutuskokonaisuus
	Slide Number 16

