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Projektin yhteistyökumppanit    
 
ENhANCE-projektiin kuuluu 13 yhteistyötahoa viidestä 
eri EU-maasta, jotka edustavat alan kouluttajia, perhe- 
ja yhteisösairaanhoitajien toimintaa valvovia elimiä, 
järjestöjä sekä julkisia ja yksityisiä työnantajia.

National Research Council-Institute for Educational 
Technology (CNR-ITD), Italia - SI4life scrl, Italia - Uni-
versity of Genoa (UNIGE), Italia - Ligurian Health enter-
prise (ALISA), Italia - EUROCARERS, Belgia - European 
Association of Service Providers for Persons with Disa-
bilities (EASPD), Belgia - Itä-Suomen yliopisto (UEF), 
Suomi - Technological Educational Institute (TEI) of 
Thessaly, Kreikka - Technological Educational Institute 
(TEI) of Crete, Kreikka - Hellenic Regulatory Body of 
Nurses (ENE), Kreikka - Future Balloons Unipessoal, 
Lda, Portugali - Academy of Business and Adminis-
tration GmbH (AWV), Saksa

Kuka hyötyy ENhANCE hankkeen tuloksista?
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Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelman 
yhteisrahoittama.

Euroopan komission tämän julkaisun tuottamiseen antama tuki ei itsessään toimi 
suosituksena julkaisun sisällölle, joka heijastaa ainoastaan kirjoittajien näkemyk-
siä. Komissio ei ota vastuuta mistään julkaisun sisältämien tietojen käytöstä.
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Miksi?
 
Väestön vanheneminen Euroopan Unionin alueella 
on pitkän aikavälin suuntaus, joka aiheuttaa useita 
haasteita sekä EU:n tasolla että kansallisesti. EU:n 
suositukset korostavat perheen ja yhteisön merkitystä 
ikääntymisprosessissa painottaen perusterveyden-
huoltoa, terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäi-
semistä, varhaista tunnistamista ja diagnosointia.

Monissa Maailman Terveysjärjestö WHO:n raporteis-
sa korostetaan uusien perusterveydenhuoltoon 
keskittyvien terveydenhuoltomallien käyttöönottoa 
ikääntymisen haasteiden kohtaamisessa. Mallit kohdis-
tuvat ensi-kontaktiin sekä saavutettavaan, jatkuvaan, 
kattavaan ja koordinoituun hoitoon, joka luo väylän 
yhteisön ja terveyspalvelujärjestelmien välille. Perhe- 
ja yhteisösairaanhoitaja (Family and Community 
Nurse, FCN) tunnistetaan yhdeksi uuden peruster-
veydenhuollon mallin avaintoimijaksi.

ENhANCE hankkeen merkitys  

Perhe- ja yhteisösairaanhoitajalle ei ole vielä laadittu 
standardoitua, WHO:n ja EU:n suositukset huomioivaa 
ammattiprofiilia EU-tasolla.

ENhANCE-hanke kohdistuu tällä hetkellä perus-
terveydenhuollossa toimivien sairaanhoitajien tai-
tojen sekä julkisten terveydenhuoltolaitosten ja 
yksityisten palveluntarjoajien tarpeiden väliseen 
epätasapainoon, joka ilmenee perusterveydenhuol-
toon keskittyneiden, innovatiivisten terveydenhuol-
lon mallien soveltamisessa.

Saatavilla olevan tutkimusnäytön ja meneillään olevien 
EU:n projektien pohjalta määritellään perhe- ja yhteisö-
sairaanhoitajan ammattiprofiili, joka toimii EU-tason 
vertailukohteena perhe- ja yhteisösairaanhoitajan osaa-
miselle. Osaamisperusteista ammattiprofiilia käytetään 
lähtökohtana eurooppalaiselle, innovatiiviselle ja op-
pimistuloslähtöiselle perhe- ja yhteisösairaanhoitajan 
opintokokonaisuudelle. 

Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi 
ENhANCE-projektissa :

• Määritellään ja laaditaan eurooppalainen 
perhe- ja yhteisösairaanhoitajan 
ammattiprofiili

• Suunnitellaan eurooppalainen perhe- ja 
yhteisösairaanhoitajan opintokokonaisuus

• Kehitetään ohjeistus perhe- ja 
yhteisösairaanhoitajan opintokokonaisuuden 
soveltamiseksi paikallisesti pilottimaissa

• Mentoroidaan perhe- ja yhteisösairaanhoitajien 
opintokokonaisuuden opettajia soveltamaan ja 
räätälöimään hankkeessa kehitettyjä työkaluja 
ja menetelmiä paikallisesti 

• Kehitetään innovatiivinen, avoin, 
verkkopohjainen oppimisympäristö

• Suunnitellaan ja toteutetaan 
opintokokonaisuus perhe- ja 
yhteisösairaanhoitajille kolmen maan 
pilotointiin

• Kehitetään suositukset julkisille ja 
yksityisille työnantajille investoida perhe- ja 
yhteisöhoitajiin 

• Arvioidaan projektin tuloksia ja varmistetaan 
niiden laatu

• Tiedotetaan hankkeen tuotoksista eri 
sidosryhmille

• Hyödynnetään hankkeen tuloksia 
pitkäkestoisesti

• Exploitation of the results and assurance for 
project sustainability.

ENhANCE-projektin tärkeimpinä tavoitteina 
on kehittää ja uudistaa  

  perusterveydenhuollossa toimivien hoitajien 
perhe- ja yhteisöhoitotyön osaamista

  eurooppalainen perhe- ja 
yhteisösairaanhoitajien opetuskokonaisuus 
EU-tason profiiliksi WHO:n ja EU-politiikan 
suositusten perusteella

  perusterveydenhuollossa tehtävän hoitotyön 
toimintamalleja 

Tärkeimmät odotetut tulokset:
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Koulutuksen 
järjestäjiä tuke-
vat ohjeistukset

Koulutus 
opettajille

Opintokoko-
naisuus perhe- 
ja yhteisösai-
raanhoitajille 


