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Koulutuksen toteutus, kevät 2018 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki   
 
Sairaanhoitaja (AMK) 210 op  
 
 

Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen pituus on 3 ½ vuotta. Koulutuksen opetussuunnitelma 
löytyy Diakin www-sivuilta: Diak.fi -> Hakijalle -> Koulutukset -> AMK-tutkinnot.  Koulutuksen 
lähiopetus järjestetään Helsingissä Kalasataman kampuksella (os.) Kyläsaarenkuja 2. Opinnot 
toteutuvat monimuoto-opiskeluna ja lukukauden opinnot koostuvat etä- ja lähijaksoista ja 
harjoitteluista. Lähijaksoja on keskimäärin kerran kuukaudessa, 2–5 päivää kerrallaan.  
Lähijaksojen ajoitukset ilmoitetaan aina edellisellä lukukaudella. Lähipäivinä tulee varautua 
siihen, että opetusta on klo 8.30–18 välillä.   
 
Opinnot toteutuvat lähiopetuksen lisäksi ohjatusti verkossa sekä itsenäisesti 
virtuaaliopintoina. Opintoja on n. 30 op/lukukausi. Tämä tarkoittaa n. 40 tuntia/viikko 
opiskelijan työnä. Koulutukseen sisältyy harjoittelujaksoja jokaisella lukukaudella jotka ovat 
pituudeltaan 3–10 viikkoa (5–15 op).  Harjoittelujaksot toteutuvat kokopäiväopiskeluna 
harjoittelupaikoissa. 
 

Opiskelu 
Lähiopetukseen osallistuminen on edellytys opintojen etenemiselle. Lähiopetukseen 
osallistumisen lisäksi erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskenteleminen on olennainen osa 
opintoja. Opinnoissa yhdistyvät erilaiset opiskelumenetelmät sekä lähi- että etäjaksoilla. 
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu olennaisena osana opiskeluun. Verkko-
opiskeluympäristönä on Moodle johon perehdytään opintojen alussa.  Lisätietoa monimuoto-
opinnoista ks. Diak.fi -> Koulutus -> Opiskelu  
 

 

Opinnot rakentuvat HOPSin, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 
 

Suoritettavien opintojen laajuus sekä toteutustapa voi olla yksilöllinen riippuen opiskelijan 
aiemmasta koulutuksesta ja osaamisesta. Aiemman koulutuksen ja työkokemuksen 
huomioiminen osana tutkintoa tarkoittaa AHOT-menettelyä, joka mahdollisesti voi lyhentää 
tai keventää opiskeluaikaa (ks. http://ahot.diak.fi). Ahot-menettelyssä opiskelija vertaa omaa 
osaamistaan Diakin opetussuunnitelmissa ja toteutussuunnitelmissa kirjattuihin 
osaamistavoitteisiin ja ydinsisältöihin. 
 
Aiemmista opinnoistasi ja osaamisestasi riippuen opintosi voivat toteutua joko päivä-, 
monimuoto- tai iltamonimuoto-opiskeluna.  
 

 Tammikuussa opintonsa alusta aloittavien toteutuvat monimuotona (ts. ei 
hyväksiluettavia aiempia hoitotyön opintoja). Opinnot alkavat viikolla 4 maanantaina 
22.1.2018 klo 9.00 

 

 Lähihoitajatutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla on mahdollisuus anoa osasta 
alkuvaiheen opintoja osaamisen tunnustamista. Tämä vaatii osaamisen osoittamista 
opintojen alussa. Lisätietoa ks. http://ahot.diak.fi. Lähihoitajataustaisten opinnot alkavat 
viikolla 4, 22.1.2018 klo 9.00 

 

 Muunto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jolla on aikaisempia terveysalan 
ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja tai aikaisempi alan opistoasteen-
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(sairaanhoitaja tms.) tai ammattikorkeakoulututkinto.  Muunto-opiskelija varaa ajan 
opolta heti opiskelupaikan varmistuttua ja hänelle laaditaan aikaisempien opintojen 
perusteella yksilöllinen HOPS joulukuussa 2017. Huomioi, että opinnot voivat tällöin 
toteutua aikaisempien opintojen sekä Diakin opetustarjonnan mukaan toisin 
(iltamonimuoto-/päiväopintoina), kun opintopolkunsa alusta aloittavilla. Muunto-
opiskelijoiden osalta opinnot voivat alkaa jo 8.1.2018 sovitun HOPSin mukaisesti.  
Opintojen infopäivä on jo torstai 11.1.2018 klo 9–16. Läsnäolo infopäivässä on 
välttämätöntä.  

 
 

 

Ohjaus ja tukipalvelut ammatillisen kasvun tukena 
 

Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista ja persoonallista kasvua ja 
luoda jokaiselle opiskelijalle mielekäs ja sujuva opiskelupolku. Opintojen ohjausta on tarjolla 
koko opintojen ajan. Ohjausta opintoihin saa erityisesti opinto-ohjaajalta sekä 
lukuvuosivastaavalta, opintokokonaisuuksien vastaavilta että opettajilta. Myös 
opiskelijaryhmän antama vertaistuki on oleellinen osa opiskelua sekä oppimisen 
tukiverkostoa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus käyttää terveydenhoitajan, kuraattorin 
sekä opiskelijadiakonin palveluja. 

 

Kevätlukukauden 2018 opinnot (opiskelijat, joilla ei ole aikaisempaa terveysalan tutkintoa) 
 
Orientaatio korkeakouluopintoihin   2 op 
Asiakastyön lähtökohdat    9 op 

  Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus,   4 op 
  Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen,    3 op 
  Sosiaali-, terveys - ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö,  2 op 
  Kohtaaminen hoitosuhteessa    6 op 
  Ihmisen persoonallinen kasvu ja kehitys,    3 op 
  Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat,  3 op 

Kliininen hoitotyö I    8 op 
 Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi,    2 op 
 Anatomia ja fysiologia I,     2 op 
 Infektioiden torjunta ja aseptiikka,     2 op 
 Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen 
  ja ergonomia, simulaatiot,        2 op 
Hoitotyön perusharjoittelu, HAR1 (n.3–4vkoa)   5 op 
Yhteensä:     30 op 

 

Lähiopetus keväällä 2018 
  
 lähiopetuksen viikot ja lähiopetuspäivät: 
 

  torstain 11.1.2018 Muunto-opiskelijoiden orientaatiopäivä (läsnäolo välttämätön) 
viikko 4 ma-pe (22.1.–26.1.2018),  
viikko 5 ma-pe (29.1.–2.2.2018), 
viikko 7 ma-pe (12.2.–16.2.2018),  
viikko 11ma-pe (12.3.–16.3.2018),  
viikko 14 ti-pe (3.4.–6.4.2018), 
viikko 17 ke-pe (25.4.–27.4.2018),  
viikot 18–21 Harjoittelu (30.4.–25.5.2018),  
viikko 22 ma (28.5.2018) harjoittelureflektio 

 
 


