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EU-direktiivi harjoitteluista*  

Muokattu RT, AA, AS ja UT 9/2017 

 
 

 Yleistä harjoittelusta 

 

1. Harjoittelut suoritetaan sellaisessa ympäristössä, jossa opintojaksolle asetut 

tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 

2. 1 opintopiste (op) harjoittelua on yhtä kuin 26,7 tuntia (t). Harjoittelun pituus 

määräytyy opintopisteiden mukaan. Taulukkoon on merkitty sulkeisiin 

harjoitteluiden ajanjaksojen suosituspituus. Pituuteen voivat vaikuttaa AHOTit 

sekä työyhteisön tarjoamat harjoittelumahdollisuudet. 

3. Harjoittelutunteihin sisältyvät seuraavat: 

 harjoitteluinfot 

 perehdytys harjoittelupaikan hankintaan Jobiilissa 

 CV:n laadinta ja harjoittelupaikan hankinta 

 tavoitteiden laadinta 

 välireflektio  

 loppureflektio 

ohjauskeskustelu/t ohjaavan opettajan ja harjoittelun ohjaajan kanssa 

 portfolion laadinta. 

Opettaja määrittelee etukäteen ennen harjoittelua, kuinka monta tuntia alla oleviin 

asioihin menee ja kuinka monta tuntia suoritetaan harjoittelupaikalla. 

4. Poissaolojen korvaamisesta sovitaan opintojakson käytäntöjen mukaisesti. 

5. AHOT: ahotoinnit osoitetaan opiskelijalle opintopisteinä. 
 

180 op / 240 

op 

1. 

lukukausi 

HAR1005A15S Hoitotyön perusharjoittelu (*Long-term care, Primary health care, community care) 

 Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut; kansalaisyhteiskuntatoiminta, järjestöt, matalan 

kynnyksen toimipisteet 

 Hoito- ja palvelutalot (kuntien, seurakuntien, yksityisen ja järjestöjen toteuttama) 

 Terveyskeskus, alue- ja keskussairaala; vastaavat yksityiset palveluntuottajat 

 Diakin hankkeet ja projektit eli OSKE-toiminta 

 

5 op = 133 t 

(suoritetaan 

4 viikon 

ajanjakson 

aikana) 

 

 

2. 

lukukausi 

HAR2008A15S Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu  

HAR2104A15S Lapsen toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu (*Children, adolescents and family 

care, Disability and care for disabled people) 

 päiväkodit ja vastaavat varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt  

 Diakin hankkeet ja projektit eli OSKE-toiminta 

 

 

 

HAR2204A15S Aikuisten toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu (*Long-term care, Primary health 

care, community care, Disability and care for disabled people)   

 Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut; kansalaisyhteiskuntatoiminta, järjestöt, matalan 
kynnyksen toimipisteet 

 Hoito- ja palvelutalot, maahanmuuttajille suunnatut palvelut sekä erilaiset vammaispalvelut (kuntien, 
seurakuntien, yksityisen ja järjestöjen toteuttama) 

 Terveyskeskus, alue- ja keskussairaala; vastaavat yksityiset palveluntuottajat 

 Diakin hankkeet ja projektit eli OSKE-toiminta 

 

 

 

4 o p = 106 t 

(suoritetaan 

3 viikon 

ajanjakson 

aikana) 

 

4 op = 106 t 

(suoritetaan 

3 viikon 

ajanjakson 

aikana) 

 

 

3. 

lukukausi 

Suomessa 

tai 

ulkomailla 

HAR3010A15S A) Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu (General internal medicine and surgery, Acute 

care) 

 Terveyskeskus, alue- ja keskussairaala sekä yliopistollinen sairaala; vastaavat yksityiset 

palveluntuottajat; sisätautien hoitotyö ja /tai kirurginen hoitotyö 

 Osittain Diakin hankkeissa ja projekteissa eli OSKE-toiminnassa 

 

HAR3010A15S B) Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu (General internal medicine and surgery, Acute 

care) 

10 op = 267 t 

(suoritetaan 

7 viikon 

ajanjakson 

aikana) 

 

12 op = 320 t 



 Terveyskeskus, alue- ja keskussairaala sekä yliopistollinen sairaala; vastaavat yksityiset 

palveluntuottajat; sisätautien hoitotyö ja /tai kirurginen hoitotyö 

 Osittain Diakin hankkeissa ja projekteissa (OSKE) 

 

 

(syksyllä 17 

aloittaneet; 

suoritetaan 8 

viikon 

ajanjakson 

aikana)  

4.lukukausi 

Suomessa 

tai 

ulkomailla 

 

 

Suomessa 

tai 

ulkomailla 

HAR4008A15S Vanhusten hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu (*Geriatrics and 

care for elderly, Palliative care and end of life) 

 Vanhukset; Hoito- ja palvelutalot sekä erilaiset päivätoimintakeskukset  

 Kotihoito ja - palvelutoimintayksiköt ja kotisairaanhoito 

 Sosiaali- ja terveyskeskus tai vastaavat yksityiset palveluntuottajat 

 Kotikäyntityö 

 Osittain Diakin hankkeissa ja projekteissa eli OSKE-toiminnassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAR5008A15S Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu (*Mental health and psychiatric 

illness)  

 Asiakkaina mielenterveys- ja päihdepotilaat ja asiakkaat; paikkoja terveyskeskus, alue- ja 
keskussairaala sekä yliopistollinen sairaala; vastaavat yksityiset palveluntuottajat 

 Avohoitopalvelut ja päivätoimintakeskukset, asiakkaiden/potilaiden kotihoito ja – palvelutoiminta 

sekä kotisairaanhoito 

 Osittain Diakin hankkeissa ja projekteissa eli OSKE-toiminnassa 

 

8op=213h 

(suoritetaan 

5 viikon 

ajanjakson 

aikana) 

 

 

6 op = 160 t 

(syksyllä 17 

aloittaneet; 

suoritetaan 4 

viikon 

ajanjakson 

aikana) 

 

 

8 op = 213 t 

(suoritetaan 

5 viikon 

ajanjakson 

aikana) 

5. 

lukukausi 

 

 

 

 

HAR6010A15S Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu (*Children, adolescents and 

family care,)  

 Huom! Maternity care toteutuu Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen LHO0102A15S-

osasuorituksen sisällä)   

 Asiakkaina lapset, nuoret ja perheet; paikkoja terveyskeskus, alue- ja keskussairaala sekä 

yliopistollinen sairaala; vastaavat yksityiset palveluntuottajat 

 Tehtävissä perheneuvoloissa/perhekeskuksissa/ lapsiperheiden palvelukeskuksissa, 

lastensuojelulaitoksissa, lasten ja nuorten vammaispalveluissa esim. Ensikoti  

 Tehtävissä osin kotikäyntityönä  

 Osittain Diakin hankkeissa ja projekteissa eli OSKE-toiminnassa 

 
HAR7005A15S Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu (Children, 

adolescents and family care)   

 Kouluterveydenhuolto tai opiskeluterveydenhuolto  

 (Huom. Rokotusosaamisen perusteet 2 op (LÄÄ06 ja LÄÄ09) suoritettava ennen harjoittelua, ks. 

tutkintosääntö) 

 Osittain Diakin hankkeissa ja projekteissa eli OSKE-toiminnassa 

 

6 op = 160 t 

(suoritetaan 

4 viikon 

ajanjakson 

aikana) 

 

 

 

 

 

 

 

5 op = 133 t  

(suoritetaan 

4 viikon 

ajanjakson 

aikana) 

 

6.lukukausi HAR8110A15S Äitiys- ja lastenneuvolatyön terveydenhoitajatyön harjoittelu (Maternity care, Children, 
adolescents and family care)  

 Huom. Harjoittelu suoritetaan yhdessä ja samassa neuvolassa 

 Huom. Rokotusosaamisen perusteet 2 op (LÄÄ06 ja LÄÄ09) suoritettava ennen harjoittelua 

 Suoritettavissa osittain Diakin hankkeissa ja projekteissa eli OSKE-toiminnassa 

 

HAR8104A15S  Äitiysneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 4 op  
o Äitiysneuvola, väestövastuuneuvola  

o Äitiyshuolto: äitiyspoliklinikka, synnytyssali ja lapsivuodeosasto (tutustumiskäynti) 

 
HAR8205A15S Lastenneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 5 op 

o Lastenneuvola, väestövastuuneuvola  

 
HAR8301A15S Perhevalmennus ja voimavaraistavat ryhmät harjoittelu 1 op  

 

4 op = 107 t 

 

5 op = 133 t 

 

1 op = 27 t 

(suoritetaan 

7 viikon 

ajanjakson 

aikana) 

 

 

 

7.lukukausi 

 

 

 

 

HAR9005A15S Työterveyshuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu Suomessa  

 Työterveyshuolto  

 Osittain Diakin hankkeissa ja projekteissa eli OSKE-toiminnassa 

 Huom. Rokotusosaamisen perusteet 2op (LÄÄ06 ja LÄÄ09) suoritettava ennen harjoittelua 

  

5 op = 133 t 

(suoritetaan 

4 viikon 



Suomessa 

tai 

ulkomailla 

 

 

Suomessa 

tai 

ulkomailla 

 

 

 

 

 

HAR1004A15S Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu Suomessa tai 

ulkomailla 

 Harjoittelu suoritetaan sellaisessa terveydenhoitajatyölle epätyypillisissä toimintaympäristöissä, jossa 
harjoittelun osaamisen tavoitteet mahdollistuvat 

 Osittain Diakin hankkeissa ja projekteissa (OSKE) 

 

 

 

 

HAR1104A15S Avoterveydenhuollon kliinisen hoitotyön harjoittelu  Suomessa tai ulkomailla (*General 

internal medicine and surgery, Acute care)   

 Harjoittelu suoritetaan sellaisessa toimintaympäristössä, jossa harjoittelunkliiniset osaamisen 

tavoitteet mahdollistuvat 

 Avoterveydenhuolto, terveysneuvonta 

 Päivystys- ja muut poliklinikat (monitoimipoliklinikka) 

 Osittain Diakin hankkeissa ja projekteissa (OSKE) 

  

ajanjakson 

aikana) 

 

 

 

4 op = 108 t 

(suoritetaan 

3 viikon 

ajanjakson 

aikana) 

 

 

4 op = 108 t 

(suoritetaan 

3 viikon 

ajanjakson 

aikana) 

 

Suomessa 

tai 

ulkomailla 

HAR1210A15S Terveydenhoitajatyön asiantuntijuuden harjoittelu 

Vaadittavat aikaisemmat suoritukset: yleissairaanhoitajan osaaminen sekä terveydenhoitajan Elämänkulkujen 

moninaisuus ja terveyden edistäminen I ja II temaattiset kokonaisuudet ja HAR8110A15S Äitiys- ja 
lastenneuvolatyön terveydenhoitajatyön harjoittelu 

 Harjoittelu suoritetaan sellaisessa toimintaympäristössä, jossa harjoittelun osaamisen tavoitteet 
mahdollistuvat esimerkiksi 

o Äitiys- ja lastenneuvola, väestövastuuneuvola 

o Koulu- ja/ tai opiskeluterveydenhuolto 
o Työterveyshuolto 

o Muu sovittu harjoittelu 

 Osittain Diakin hankkeissa ja projekteissa (OSKE) 

 

10 op = 267 t 

(suoritetaan 

7 viikon 

ajanjakson 

aikana) 

 
 

HARJOITTELUT  

 

 harjoittelun opintojaksot 

 simulaatioharjoittelut  

 harjoittelut yhteensä 

 

Myös vapaasti valittavat 5 op on mahdollista suorittaa harjoitteluna. 

 

 

 

 
83 op 

12 op  

95 op 
 

 

 Huom. Harjoittelun kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat: opinnäytetyö 15 op + harjoittelu 95 op = 110 op, jolloin 
EU-direktiivien mukainen 90 opintopisteen harjoitteluvaatimus täyttyy.  

 

Lisäksi terveydenhoitajatyön ammattiopintojen 60 op:n ja terveydenhoitajatyön harjoittelun 25 op:n 
vähimmäisvaatimukset täyttyvät.  

 

Opinnäytetyön lisäksi terveydenhoitajaopiskelijat tekevät terveydenhoitajatyön ammatillista kehittymistä ja työn 

kehittämistä tukevan 5 op:n kehittämistyön Kehittämis- ja innovaatiotoiminta V 5 op:n opintojaksossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


