HYVÄ SAIRAANHOIDON, TERVEYDENHOIDON TAI ENSIHOIDON OPISKELIJA
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen (ahotointi)
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5 op
Ahotointi koskee:
1. joko sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan 2. asteen perustutkinnon suorittaneita opiskelijoita
tai
2. niitä kenellä on aikaisempia korkeakouluopintoja, joiden sisältö vastaa tämän
opintojakson sisältöjä.

AHOTointi tapahtuu seuraavasti, kun sinulla on aikaisempi sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan 2.
asteen tutkinto:
Mene Moodleen ja sieltä ko. opintojaksolle. Ahot-tentti on avoinna Moodlessa 18.1.2022 klo 9.00 23.59.
Ahot-tenttiin osallistujan tulee peilata osaamistaan opintojakson tavoitteisiin:
Selittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin ja kuvata asiakkaan asemaa sosiaali – ja
terveyspalvelujärjestelmässä
o Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
o Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla
o Asiakkaan ja potilaan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen
Kuvata oman alansa arvot ja eettiset periaatteet sekä keskeiset toimintaa ohjaavat säädökset
o Arvot ja eettiset periaatteet
o Säädökset
Kuvata näyttöön perustuvan tiedon ja toiminnan periaatteita ja etsiä ammattialansa näyttöön
perustuvaa tietoa erilaisista tietolähteistä
o Tietoon ja näyttöön perustuva toiminta
o Tiedonhaku
o Tietokannat
o Tieteellinen kirjoittaminen
Määritellä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn osatekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla
o Hyvinvointi
o Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitys
o Toimintakykyisyys ja sen mittaaminen
Osa-ahotointi ei ole mahdollista tällä opintojaksolla.

Opiskelija saa heti ahot-tentin tehtyään tiedon tentin tuloksesta. Hyväksytyn ahot- tentin jälkeen
opiskelija tallentaa tutkintotodistuksen tai vastaavan dokumentin ahtoinnista samassa osiossa
olevalle palautusalustalle 25.1.2022 klo 8 mennessä (suojattu, vain opettajien nähtävissä). Tämän
jälkeen opintojakso hyväksytään ja pisteet kirjataan Peppi järjestelmään.

JOS SINULLA ON LUKI-TODISTUS tai MUU TENTTIAIKAAN TMS. VAIKUTTAVA SEIKKA JOSTA ON
TODISTUS, TULEE SE ESITTÄÄ ENNEN TENTTIÄ. Tallenna todistus sille varatulle alustalle Moodleen.
Pääset tekemään sinulle kohdennetun tentin.
Huom! Jos sinulla on korkeakoulutasoisia (AMK, yliopisto), alle 10 vuotta vanhoja opintoja sosiaali-,
kasvatus- ja terveysalalla, joissa osaamistavoitteet/sisällöt vastaavat opintojakson tavoitteita, täytä
eAhot-lomake Pepissä ennen opintojakson alkua. eAhot-lomakkeita vastaanottavat opettajat Sari
Kokkonen ja Eija Viitala. AHOT-TENTTIIN EI OLE TARVETTA, KUN SINULLA ON EM. MUKAISIA
KORKEAKOULUTASOISIA OPINTOJA!

