
h:\päivystävä hoitaja hakulomake.docx /ma

PÄIVYSTÄVÄ HOITAJA -TÄYDENNYSKOULUTUS
30.1. – 4.6.2020

Ilmoittautuminen käynnissä!

Koulutuksen tavoitteet

- Kehittää ja vahvistaa päivystävän hoitajan valmiuksia
- Vahvistaa kansansairauksien laaja-alaista tuntemista
- Vahvistaa päivystävän hoitajan kykyä toimia akuuteissa sairaus- ja

ensiaputilanteissa
- Vahvistaa vanhusten lääkehoidon turvallista toteuttamista

Päivystävä hoitaja –koulutus toteutuu oppisopimuksella. Koulutukseen osallistuva
lähihoitaja/perushoitaja laatii itselleen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
(HOKS), joka sisältää tavoitteet ja menetelmät oppimisen toteutuksesta.

Oppiminen tapahtuu pääasiassa työpaikalla työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Päivystävä hoitaja -
koulutukseen osallistuva lähihoitaja/perushoitaja osallistuu aktiivisesti lähiopetuspäiviin ja
valmistautuu niihin ennakkotehtävin. Koulutukseen sisältyy kirjallinen  oppimistehtävä.
Päivystävä hoitaja –koulutuksesta saa osallistumistodistuksen.

Mukaan mahtuu 25 osallistujaa. Koulutuspäivien lisäksi on hyvä varata aikaa itsenäiseen
työskentelyyn ja tehtävien tekemiseen.

PÄIVYSTÄVÄ HOITAJA- TÄYDENNYSKOULUTUS koostuu
- Yhteisistä koulutuspäivistä (10 päivää)
- Koulutuspäivien ennakkotehtävistä
- Kirjallisesta oppimistehtävästä

Koulutuksen toteuttaa Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Opintojen aikataulu
Koulutuksen haku käynnistyy 2.12.2019.
Koulutus alkaa 30.1.2020, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Haun sulkeuduttua 31.12.2019 hakijoiden esitiedot käydään läpi; varmistetaan
työtehtävien sopivuus tutkintoon sekä tarkistetaan esimiehen puolto ja perustelut.
Valintaprosessissa ovat mukana Stadin ammatti- ja aikuisopiston hoitotyön opettajat sekä
oppisopimuspalveluista koulutustarkastaja.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille. Valituille lähetään oppisopimuksen alkukartoitus,
joka on osa opintojen henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Kun
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alkukartoitus on palautunut, koulutustarkastaja ottaa yhteyttä ja varmistaa koulutuksen
soveltuvuuden sekä tekee varsinaisen valinnan koulutukseen.

Ilmoittautuminen
Täytä tietosi 31.12.2019 mennessä tämän linkin kautta:
https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx. Painamalla ”Syötä tietosi uutta oppisopimusta
varten” pääset täyttämään tietoja. Käyttäjätunnuksia ei tarvita!
1. Valitse ”Tavallinen/Virkamies” ja paina ”Jatka”.
2. Valitse tietojen vastaanottajaksi ”Aila Winter, koulutustarkastaja”
3. Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti
4. Kohtaan ”Maksaako työnantaja tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelijalle palkkaa?”

vastaa KYLLÄ
5. Yrityksen tilinumerotietoja ei tarvitse täyttää
6. Löydät lomakkeen täyttöohjeita sinisistä info-ympyröistä

7. Lopuksi paina ”Lähetä tiedot”. Saat kuittauksen, kun lähetys on onnistunut.

Lisätietoja
Anita Nevankoski, hoitotyön opettaja, p. 040 562 2413, anita.nevankoski@edu.hel.fi

Johanna Niiranen, hoitotyön opettaja, p. 040 679 0923, johanna.niiranen@edu.hel.fi

Aila Winter , koulutustarkastaja, p. 040 648 4057, aila.winter@hel.fi


