
 

 

Kliininen asiantuntija (YAMK) koulutusta kehittämässä  

 

Kliininen asiantuntija (YAMK) – opettajaverkoston perustamisen taustalla oli tarve kehittää ja yhtenäistää 

ko. koulutusta sekä tehdä sitä näkyvämmäksi Suomessa ja kansainvälisesti. Kolmetoista 

ammattikorkeakoulua nimesi siihen edustajansa toiminnan käynnistyessä Terveysalan verkoston 

alatyötyhmänä.  

Kliininen asiantuntija (YAMK) -koulutus tarjoaa terveysalataustaisille ammattilaisille mahdollisuuden 

osaamisen kehittämiseen ja kliinisellä uralla etenemiseen. Kliininen urapolku viittaa sellaiseen urapolkuun, 

jossa välitön potilaan/asiakkaan kanssa tehtävä työ säilyy vahvasti mukana eroten urapolusta, jossa henkilö 

siirtyy lähijohdon tehtäviin. Työnantajilla on olemassa erilaisia uramalleja, kuten esimerkiksi Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin kliinisen hoitotyön uramalli ja asiantuntijarakenne (1).  

Koulutuksen osaamistavoitteiden taustalla ovat kansainväliset laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan 

(Nurse practitioner) osaamistavoitteet (2) ja viime vuonna julkaistu kansallinen kliinisen 

asiantuntijakoulutuksen osaamiskuvaus (3). Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden (4) 

edellyttämistä valmiuksista osa on sisällytetty osaamiskuvaukseen (2), sillä se on samalla tutkintojen 

viitekehystasolla 7.  Lähijohtamiseen liittyviä opintoja on mahdollista sisällyttää opintoihin.  Koulutuksen 

aikana hankittua osaamista voi hyödyntää laajavastuisessa kliinisessä asiantuntijatehtävässä.   

Kliinisen asiantuntijan koulutus vahvistaa jo olemassa olevaa vaativan tason erityisosaamista, sekä edistää 

hoidon ja hoitotyön kehittämisosaamista. Laajavastuiseen kliiniseen tehtävään liittyy usein välittömään 

hoitotyöhön liittyvät tehtävät (konsultointi, koordinointi, itsenäinen vastaanotto), asiantuntijuuden 

johtaminen (henkilöstön osaamisen kehittäminen, tiimijohtajuus) sekä hoidon kehittäminen. Verkoston 

tärkeimpiä tavoitteita ovat koulutuksen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja valmistuneiden nykyistä 

tehokkaampi työllistyminen vaativiin asiantuntijatehtäviin.  
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