
 

Reumahoitaja 30 op -täydennyskoulutus,  
22.3.2023 – 31.1.2025 
Koulutuksessa painotetaan vahvaa kliinisen hoitotyön osaamisen kehittämistä. 
Kouluttajina toimivat käytännön reumahoidon lääketieteen, hoitotyön sekä eri alojen 
asiantuntijat, mm. reumatologit, reumahoitajat, fysio- ja toimintaterapeutti. Koulutus 
toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden kanssa. 

Kohderyhmä 
Koulutus on opisto- tai AMK-tutkinnon suorittaneille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitettu 
laaja-alainen, työn ohessa suoritettava koulutus. 

Koulutuksen rakenne 
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä sairaala Novan tiloissa. Kevään 
2023 lähiopetuspäivät järjestetään 22.–23.3 sekä 9.–10.5. Syksyllä 2023 aloitus ajoittuu syyskuun alkuun. 
Tarkemmat päivämäärät ja sisällöt ilmoitetaan myöhemmin! 

Ohessa Reumahoitaja 30 op -täydennyskoulutuksen rakenne: 

1. Näyttöön perustuva reumahoitotyön asiantuntijuus 24 op 
1.1. Kliinisen reumahoitotyön monitieteinen tietoperusta (12 op) 
1.2. Lääkehoito reumasairauksissa (4 op) 
1.3. Ohjaaminen ja opettaminen reumahoitotyössä (6 op) 
1.4. Näyttöön perustuva päätöksenteko ja asiantuntijuus (2 op) 

2. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 6 op 
2.1. Orientoivat opinnot ja arviointi (1 op) 
2.2. Kehittämistehtävä (5 op) 

Yhteensä 30 op (810 h) 

 

 



 

Tavoitteet 
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja: 
• osaa rakentavasti arvioida ja kehittää näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen nykyisiä 

toimintakäytäntöjä uudistuvissa toimintaympäristöissä 
• osoittaa vahvaa kliinisen reumahoitotyön asiantuntemusta, jossa yhdistyy käytännön hoitotyön 

kokemus ja syvällinen teoreettinen tieto sekä kyky ohjata omaa toimintaa  
• osaa hakea ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa reumapotilaiden hoidon tarpeen arvioinnissa, 

hoidon seurannassa ja arvioinnissa  
• osaa soveltaa erilaisia ohjausmenetelmiä/-välineitä ja motivoivaa otetta reumapotilaan omahoidon 

ohjauksessa 
• kykenee itsenäiseen päätöksentekoon, konsultoivaan työotteeseen sekä moniammatilliseen 

työskentelyyn  
• toimii työyksikössään näyttöön perustuvien käytäntöjen ohjaajana ja tukena, mihin sisältyy kehittävä 

työote ja oman alan tutkimuksen seuraaminen  
• saa valmiuksia toimia Kliinisesti erikoistunut hoitaja-asiantuntijuustasolla (Asiantuntijuusmalli KSSHP 

2015) ja ohjata niin kollegoitaan kuin opiskelijoita osaamisen kehittymisessä 

Kouluttajat 
Vastuukouluttajina toimivat: 

Tiina Oksanen, lehtori, TtM, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö 
Seija Tiilikainen, päätoiminen tuntiopettaja, TtM, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö 

Hinta ja ilmoittautuminen 
Haku tapahtuu täyttämällä ilmoittautumislomake 28.2.2023 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi 
peruuttaa peruutusehtojen mukaisesti. Koulutukseen otetaan mukaan 20 osallistujaa.  

Reumahoitaja -koulutuksen hinta on 2850 € + alv 24 %. Opintojen hintaan sisältyvät yhteinen lähiopetus, 
työskentely ohjatusti verkko-oppimisympäristössä sekä kehittämistehtävän ohjaus. Matkustus-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse. 

 

 
Ilmoittaudu mukaan koulutukseen: https://amp.jamk.fi/asio/kurssiilmo

 

 

Lisätietoja 

Pia Piispanen 
Asiakkuuspäällikkö, kotimaan liiketoiminta 
0400 752 844 
pia.piispanen@jamk.fi 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö 

 

https://amp.jamk.fi/asio/kurssiilmo/jamk/index.php?asio=Zmt1cnNzaTtjNzkzMjc=
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