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Sosiaali- ja terveysalan koulutus (YAMK) Kajaanin ammattikorkeakoulussa
Sosiaali- ja terveysalan (sote) yamk-tutkinnon avulla opiskelija kehittää asiantuntijuuttaan
työelämässä hankitun kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Koulutuksesta saa tutkinnon
sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK). Tutkinnon laajuus on 90
opintopistettä (op). Yksi opintopiste on 26,7 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus vastaa
eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasoa seitsemän.
Tutkinnon yleisenä tavoitteena on tuottaa asiantuntijoita hyvinvointipalveluihin sekä sosiaali- ja
terveysalalle. Opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen perustuu monitieteiseen, uudistuvaan ja
rajapinnat ylittävään tietoperustaan, opiskelun yhteisöllisyyttä korostavaan luonteeseen ja
osaamisen kehittämiseen moniammatillisissa verkostoissa. Koulutus valmentaa osaajia, jotka
vahvistavat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita (vaikuttavia) palveluprosesseja
sekä -ketjujen hallintaa. Muutokset sosiaali- ja terveyspalveluissa, edellyttävät yamk-tutkinnon
opiskelleelta myös työelämää palvelevan projekti-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista.
Koulutuksen aikana opiskelija hankkii valmiudet johtaa ja kehittää työyhteisöjä.
Sosiaali- ja terveysalan yamk-tutkintoon johtava koulutus suuntautuu johtamiseen sekä tutkimus- ja
kehittämistoimintaan. Kamk:ssa tutkintorakenne muodostuu johtamisosaamisen syventävistä
pakollisista ammattiopinnoista (35 op) ja syventävistä valinnaisista (10 op) ammattiopinnoista
(hyvinvointipalvelujen digitaalinen kehittäminen, moninaisuusjohtaminen sekä tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminta), tutkimus- ja kehittämistyöosaamisen (15 op) syventävistä
ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyön aihe suunnataan tukemaan työelämän
ja oman urakehityksen kannalta mielekästä johtamisosaamisen kehittymistä. Osa opinnoista
toteutuu verkko-opintoina, ja osa yhteisinä opintoina eri ammattikorkeakoulujen yamk:n
toimijoiden kanssa.
Yamk-koulutuksen suunnittelu tehdään yhteistyössä työelämän ja verkostokorkeakoulujen
toimijoiden kanssa. Koulutuksen painopisteinä ovat muun muassa palvelumuotoilu,
moninaisuusosaaminen ja sen johtaminen, näyttöön perustuvan toiminnan ja kansainvälisyyden
kehittäminen, Lean ajattelun vakiinnuttamine sekä digitaalisuuden monipuolinen hyödyntäminen.
Yamk-tutkinto antaa kelpoisuuden tehtävään tai julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto. Valmistuttuaan henkilö voi työskennellä sosiaali- ja terveysalalla suunnittelu-,
kehittämis- ja tutkimustehtävissä sekä lähijohtajana. Työpaikka voi olla julkisella sektorilla,
kuntien, valtion tai kolmannen sektorin, esimerkiksi järjestöjen, palveluksessa, yksityisellä
palvelutuottajalla, tai projekteissa. Yamk-tutkinto antaa mahdollisuuden työskennellä muissa EUmaissa ilman lisäkoulutusta ja se antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin
yliopiston vastaava ylempi korkeakoulututkinto. Yamk-tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden
tiedekorkeakoulujen tieteellisiin ja taiteellisiin jatko-opintoihin.
Kamk:n sote yamk-koulutuksesta valmistuneet asiantuntijat ovat sijoittuneet työelämässä
lähijohtajaksi, osaston- ja, apulaisosastonhoitajaksi, palvelupäälliköksi, toiminnanjohtajaksi,
tulosyksikönpäälliköksi ja opettajaksi (pedagogisten opintojen jälkeen).

Yamk-koulutukseen aikova henkilö voi opiskella kyseisiä opintoja ennakkoon avoimen amk:n
kautta (Aikopa), jotka hyväksi luetaan sitten, kun opiskelija tulee valituksi koulutukseen
pääsykokeiden kautta.

