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Koulutuksen laajuus ja kesto
90 op / 2 v.

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelmassa suoritettu ylempi
ammattikorkeakoulututkinto luo edellytykset toimia itsenäisesti alan vaativissa
asiantuntijatehtävissä ja alan itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut
hallitsee alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot ja
kykenee käyttämään niitä kriittisesti ja perustellusti ammatillisessa
ongelmanratkaisussa, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja
johtamisessa.

Koulutuspaikan osoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle valmiudet hyvinvointi- ja
terveysteknologia-alan asiantuntijan ja kehittäjän tehtäviin. Opit
projektinhallintataitoja ja kehityt osaajaksi hyvinvointiteknologisten tuotteiden
ja palveluiden innovointiin ja kehittämiseen.
Voit hakea koulutukseen jos sinulla on tietty sosiaali- ja terveysalan AMKtutkinto (ks. tarkemmin Opintopolusta) tai olet lääketieteen lisensiaatti. Lisäksi
hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta
alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä
myös opistoasteen tutkinnon jälkeen hankittu alan työkokemus.
Hyvinvointiteknologian koulutuksen erityispiirteenä on sosiaali- ja terveysalan
sekä tekniikan ja liikenteen opiskelijoiden moniammatillinen työskentely.
Koulutuksen lähtökohtina ovat digitalisaation tuomat vaatimukset ja
muutokset. Perusajatuksena on, että tiedon tulee olla hyvinvoinnin ja
uudistuvien palveluiden tukena ja tietojärjestelmät ja tiedonhallinta ovatkin
avainasemassa. Hyvinvoinnin ja terveydenhuollon alueelle kehitettävien
palveluiden ja tuotteiden avulla kehitetään ammattilaisten työtä tukevia
tietojärjestelmiä ja sähköiset palvelut toimivat osana ammattilaisen päivittäistä
työtä. Tietoturvalla, käyttäjäkeskeisillä suunnittelumenetelmillä ja regulaatioosaamisella on suuri rooli.
Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman laajuus on tekniikan AMK-tutkinnon
suorittaneille 60 op. Sosiaali- ja terveysalan AMK -tutkinnon suorittaneille
koulutusohjelman laajuus on 90 op. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
tuottaa sinulle saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi
korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005).
Tutkinnon ydinosaaminen muodostuu syventävistä ammattiopinnoista
(sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneilla 55 op ja tekniikan ja
liikenteen alan 25 op), opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista.
Syventävät opinnot muodostuvat hyvinvointipalvelujen ja
hyvinvointiteknologian kehittämistoiminnan opinnoista sekä johtamisen
opinnoista. Syventävät ammattiopinnot painottuvat hyvinvointipalvelujen ja teknologian sovellus- ja kehittämisosaamiseen sekä johtamisosaamiseen.
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sosiaali-ja-terveysalan-ylempi-amkhyvinvointitekn/
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Hyvinvointipalvelujen ja -teknologian sovellus- ja kehittämisosaaminen
kehittää opiskelijan taitoja testata, suunnitella, käyttää ja arvioida
hyvinvointiteknologian ratkaisuja, suunnitella käyttäjälähtöisiä, eettisiä ja
kestäviä sekä viranomaisvaatimukset täyttäviä hyvinvointiteknologian
ratkaisuja.
Työelämän kehittäminen kietoutuu innovatiiviseen korkeakoulutukseen, jossa
opinnäytetyö on projektiluontoinen työelämän käytäntöjä kehittävä hanke.
Vapaasti valittavien opintojen avulla voit syventää asiantuntijuuttasi
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Opetukseen sisältyy lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Lähiopetusta
järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa kahden päivän jaksoina.
Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa
Opintopolusta löydät mm.
•
•
•
•

koulutuksen valintaperusteet
tarkemman kuvauksen koulutuksesta
mahdolliset terveydelliset vaatimukset
hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.
Huom! Syksyn 2016 yhteishausta lähtien sosiaali- ja terveysalan ylemmät
AMK-koulutukset muodostavat yhden hakukohteen, jonka sisällä voi valita
tietyn sisällöllisen painotuksen (esim. hyvinvointiteknologia). Tutustu syksyn
yhteishaussa mukana olevaan koulutukseen täällä.
Ennakkotehtävä ja valintakoe
Ennakkotehtävä julkistetaan 1.2.2016 tällä sivulla. Palauta tehtävä
6.4.2016 klo 16 mennessä osoitteeseen: Turun AMK, Terveys ja hyvinvointi,
Katja Heikkinen, Ruiskatu 8, 20720 Turku.
Valintakoe on 19.5.2016. Valintakokeeseen kutsutaan yhteisvalinnan
hakemuksen lähettäneet, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat, joilla on
hyväksytysti suoritettu ennakkotehtävä. Valintakoe sisältää kirjallisuuskokeen
ja haastattelun. Valintakoemateriaali julkaistaan tällä sivulla 1.3.2016.
Ennakkotehtävä 2016
Opiskelijavalinta ylempi AMK-koulutuksessa tapahtuu ennakkotehtävän sekä
valintakokeen ja haastattelun perusteella.
Ohjeet ennakkotehtävään
• Pohdi ja perustele motivaatiosi hakeutua koulutukseen ja suorittaa se
menestyksellisesti.
• Kuvaa tavoitteet, joita asetat itsellesi koulutuksessa (esim. haluatko
syventää asiantuntijuuttasi, kehittää johtamisvalmiuksiasi ja osaamistasi).
• Pohdi työkokemuksesi suhdetta aikaisempiin opintoihisi ja millainen
jatkumo niistä tulevien YAMK-opintojen kanssa muodostuisi.
• Arvioi opiskeluusi liittyviä käytännön ajankäyttö- ym. resursseja sekä
itsesi, läheistesi että työnantajasi kannalta. Millainen mahdollisuus ja
valmius työnantajallasi ja työyhteisölläsi on sitoutua tukemaan
opintojasi?
• Minkälaisia ajatuksia ja ideoita sinulla on opintoihin sisältyvästä
kehittämisprojektista. Millaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa haluaisit
tehdä? Haluaisitko kiinnittyä johonkin tutkimusryhmiemme
hankkeeseen? Mikäli kehittämisprojekti (opinnäytetyö) olisi osa oman
työyhteisösi strategian mukaista kehittämishanketta, minkälainen se
olisi?
Opinnäytetyö muodostaa keskeisen osa-alueen ylempi AMK-opinnoista, ja se
voidaan toteuttaa eri tavoin kehittämisprojektina. Turun
ammattikorkeakoulussa Terveys ja hyvinvointi -tulosalueella toimivat
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sosiaali-ja-terveysalan-ylempi-amkhyvinvointitekn/

tutkimusryhmät tarjoavat mahdollisuuden kiinnittyä Turun amk:n omiin
hankkeisiin. (Tutustu: http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/
tutkimusryhmat/#!research_categorym2m=4&sort=0 TAI www.turkuamk.fi >
Tutkimus, kehitys ja innovaatiot > Tutkimusryhmät > Valitse hausta kategoria
"Terveys ja hyvinvointi")
Kirjoita tehtävänannon mukainen enintään 2 sivun pituinen essee.
Palauta tehtävä 6.4.2016 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Turun AMK,
Terveys ja hyvinvointi, Katja Heikkinen, Ruiskatu 8, 20720 Turku.
Myöhästyneet ja puutteelliset ennakkotehtävät hylätään. Palautuksessa tulee
näkyä nimi, hakijanumero (jonka saa vahvistussähköpostissa täytettyään
hakulomakkeen opintopolku.fi -sivulla) sekä puhelinnumero.
Valintakoe 2016
Valintakoemateriaali:
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara: Tutki ja kirjoita (15.–16. painos) Luku II
Tutkimusprosessi, josta pois jää alaluku 6 Tutkimuksen taloudellinen tuki
ja tutkimussuunnitelma.
Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena – Sote-tieto
hyötykäyttöön -strategia 2020. https://julkari.fi/handle/10024/125500
Valintakoe järjestetään 19.5.2016 ja siihen kutsutaan kaikki hakukelpoiset
hakijat sähköpostikutsulla. Muista tarkistaa myös roskaposti ja tarpeettomat kansio.
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