Hoitotyön opettaja
5.–6.6.2019 Scandic Park, Helsinki
Hoitotyön opettaja/opetushoitaja, tiedätkö mitä sosiaali- ja terveysalalla tapahtuu kansallisesti? Miten
digitalisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan sosiaali- ja terveysalaa sekä hoitotyön opetusta?
Koulutuspäivien aikana perehdytään hoitotyön opettajien osaamisalueisiin ja muun muassa siihen,
mitä näyttöön perustuva terveydenhuolto tarkoittaa opettajan työssä. Koulutuspäivillä keskustellaan
myös oppilaitosten ja työpaikkojen opetusvastuusta sekä sairaanhoitajien osaamisvaatimuksista.
Koulutuspäivät järjestetään yhteistyössä Sairaanhoitajaliiton ja hoitotyön tutkimussäätiö Hotuksen
kanssa.
Tule verkostoitumaan muiden hoitotyön opettajien kanssa ja päivittämään tietosi!
Koulutus on suunnattu kaikille hoitotyötä opettaville opettajille ja opetushoitajille.

Ohjelma
8:15-9:00

Ilmoittautuminen ja aamupala
TEEMA: Digipedagogiikka

9:00-10:00

Miten uudistuva terveydenhuolto muuttaa koulutusta?
Petri Tani, Sote-muutosjohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

10:00-10:15

Tauko

10:15-11:00

Hoitotyön opettajien osaaminen
Maria Kääriäinen, prosessori, Oulun yliopisto
Kristina Mikkonen, Post doc-tutkija, Oulu yliopisto
TEEMA: Ammattitaitoa edistävä opetus ja harjoittelu

11:00-11:30

Miten huomioin näyttöön perustuvan toiminnan opetuksessa?
Annukka Tuomikoski, tutkija, TtM, TtT- opiskelija, Hoitotyön tutkimussäätiö

11:30-12:30

Lounas

12:30-13:15

Mobiiliteknologia opettajan ja opiskelijan tukena ohjatun harjoittelun ohjaamisessa
Camilla Strandell-Laine, sh, TtT, Koulutusvastaava, Ylempi AMK (sosiaali- ja
terveys) Yrkeshögskolan Novia

13:15-14:00

Valtakunnallisen opiskelijaohjauksen kehittämisen verkosto (Valope)
Toni Haapa, TtT, kliininen opettaja, HUS

14:00-14:30

Kahvitauko

14:30-15:45

Paneeli
Miten varmistetaan sairaanhoitajien osaaminen tulevaisuudessa? Mikä osuus
koulutuksesta on työantajan vastuulla ja mikä oppilaitoksen? Mikä on sairaanhoitajan
vähimmäisosaaminen?
Paneelin vetää Annukka Tuomikoski, tutkija, TtM, TtT-opiskelija, Hoitotyön
tutkimussäätiö
Leena Salminen, professori, Turun yliopisto
Erik Indola, sairaanhoitajaopiskelija
Piia Hyvämäki, OAMK

2.PÄIVÄ

6.6.2019

8:30-9:00

Aamupala

9:00-10:00

Ajankohtaista sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeista ja niihin vastaamisesta
Marjukka Vallimies-Patomäki, STM neuvotteleva virkamies
TEEMA: Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyys

10:00-10:15

Tauko

10:15-11:15

Miten opetan asiakastyö- ja palveluosaamista?

11:15-12:00

Palvelumuotoilu

12:00-13:00

Lounas
TEEMA: Digisote

13:00-14:00

Ihmislähtöinen digitalisaatio -millaista osaamista tarvitaan?
Piritta Hiltunen, sairaanhoitaja, TtM, johtava konsultti yrityksesä Salivirta & Partners

14:00-14:30

Kahvitauko

14:30-15:15

Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa
Hannele Hyppönen, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=432)
Ilmoittaudu viimeistään 21.05.2019

Hinta:
sis. luennot, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ennakkohinta
23.04.2019 saakka

Perushinta
24.04.2019-21.05.2019

Sairaanhoitajaliiton jäsenhinta 349 € (+ alv 24 %)

405 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

455 € (+ alv 24 %)

399 € (+ alv 24 %)

Asiakaspalvelu ja ryhmät:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi
050 326 6750

Lisätiedot koulutuksesta:
Koulutuspäällikkö Heidi Kosonen, heidi.kosonen@fioca.fi

Yleiset peruutusehdot:
1kk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista emme peri maksua, tämän jälkeen perutuista
ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun, ellei ole esittää sairauslomatodistusta. Esteen
sattuessa voi osallistumisen siirtää kuluitta kollegalle. Peruutukset ja osallistumisen siirto kollegalle,
on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla. Yhteystietomme löytyy täältä >>(https://fioca.fi/fiocan-yhteystiedot/)
Fioca Oy:llä on oikeus ohjelmamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen ilman
korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.
Hotellivaraukset:
Varaa Scandic hotelli -10% alennuksella
https://www.scandichotels.fi/varaa-hotelli/valitse-hotelli?city=HELSINKI&fromDate=2018-0322&toDate=2018-03-23&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=D000034525
(https://www.scandichotels.fi/varaa-hotelli/valitse-hotelli?city=HELSINKI&fromDate=2018-03-22&toDate=2018-0323&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=D000034525)

