
Sairaanhoitaja (AMK) 210 op

1. lukukausi 30 op
Kohtaaminen ja arvot

Oppiminen ja oppimisympäristöt, 5 op
Ammatillisuus, 5 op
Arvot ja etiikka, 5 op
Ammatillinen hoitotyö, 10 + 5h op

2. lukukausi 27 op
Vuorovaikutus ja ohjaus

Tutkimus- ja kehittäminen I, 5 op
Ruotsi - orientoivat opinnot, 2op
Hoitotyön auttamismenetelmät,  
10 + 10h op

3. lukukausi 31 op
Kliininen hoitotyö 

Mielenterveys- ja päihdetyö, 5 op
Aikuisten hoitotyö 15 + 8h op
Ruotsi, ammatilliset opinnot, 3 op

4. lukukausi 34 op
Kliininen hoitotyö

Aikuisten hoitotyön harjoittelu, 7h op
Englanti, orientoivat opinnot, 2 op
Vanhusten hoitotyö, 10 + 15h op

5. lukukausi 33 op
Tutkimus ja kehittäminen

Tutkimus ja kehittäminen II, 5 op
Moninaisuus ja monikulttuurisuus, 5 op
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö,
10 + 10h op
Englanti, ammatilliset opinnot, 3 op

6 lukukausi 30 op
Arviointi ja vaikuttaminen

Tutkimus ja kehittäminen III, 5 op
Työyhteisöt ja kehittäminen, 5 op
Hoitotyön arviointi ja vaikuttavuus,
5 + 10h op
Vapaasti valittavat opinnot, 5 op

7 lukukausi 25 op
Asiantuntijuus

Tutkimus ja kehittäminen IV, 5 op
Hoitotyön asiantuntijuus, 5 + 10h op
Vapaasti valittavat opinnot, 5 op

Terveydenhoitaja (AMK) 240 op

1. lukukausi 30 op
Kohtaaminen ja arvot

Oppiminen ja oppimisympäristöt, 5 op
Ammatillisuus, 5 op
Arvot ja etiikka, 5 op
Ammatillinen hoitotyö, 10 + 5h op

2. lukukausi 27op
Vuorovaikutus ja ohjaus

Tutkimus- ja kehittäminen I, 5 op
Ruotsi - orientoivat opinnot, 2 op
Hoitotyön auttamismenetelmät,10+10h op 

3. lukukausi 28 op
Mielenterveys ja päihteet 

Mielenterveys- ja päihdetyö, 5 op
Aikuisten hoitotyö, 15 + 8h op
Ruotsi, ammatilliset opinnot, 3 op

4. lukukausi 34 op
Kliininen hoitotyö

Aikuisten hoitotyön harjoittelu, 7h op
Englanti, orientoivat opinnot, 2 op
Vanhusten hoitotyö, 10 + 15h op 
5. lukukausi 33op

Terveyden edistäminen
Tutkimus ja kehittäminen II, 5 op
Moninaisuus ja monikulttuurisuus, 5 op
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö,
5 + 5h op
Kouluikäisen ja nuoren terveyden
edistäminen, 5 + 5h op
Englanti, ammatilliset opinnot, 3 op

6. lukukausi 30 op
Terveyden edistäminen

Tutkimus ja kehittäminen III ,5 op
Työyhteisöt ja kehittäminen, 5 op
Lasta odottavan perheen terveyden
edistäminen, 5 + 5h op
Lapsen ja perheen terveyden
edistäminen, 5 + 5h op 

7. lukukausi 25 op
Tutkimus ja kehittäminen 

Vapaasti valittavat opinnot, 5 op
Tutkimus ja kehittäminen IV, 5 op
Työikäisen terveyden edistäminen,
5 + 10h op

8. lukukausi 30 op
Asiantuntijuus ja vaikuttaminen

Terveydenhoitotyön asiantuntijuus,
5 + 10h op
Yhteisöllinen vaikuttaminen, 10 op
Tutkimus ja kehittäminen V, 5 op
5 + 10h op

Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa 240 op 

1. lukukausi 30 op
Kohtaaminen ja arvot

Oppiminen ja oppimisympäristöt, 5 op
Ammatillisuus, 5 op
Arvot ja etiikka, 5 op
Ammatillinen hoitotyö, 10 + 5h op

2. lukukausi 32 op
Vuorovaikutus ja ohjaus

Tutkimus- ja kehittäminen I, 5 op
Ruotsi - orientoivat opinnot, 2 op
Kristinusko: lähtökohdat, 5 op
Hoitotyön auttamismenetelmät, 10+10h op    

3. lukukausi 31 op
Kliininen hoitotyö 

Mielenterveys- ja päihdetyö, 5 op
Aikuisten hoitotyö 15 + 8h op
Ruotsi, ammatilliset opinnot, 3 op

4. lukukausi 34 op
Kliininen hoitotyö

Aikuisten hoitotyön harjoittelu, 7h op
Englanti, orientoivat opinnot, 2 op
Kristinusko: pääkohtia, 5 op
Vanhusten hoitotyö, 10 + 10h op 

5. lukukausi 33 op
Tutkimus ja kehittäminen

Tutkimus ja kehittäminen II, 5 op
Moninaisuus ja monikulttuurisuus, 5 op
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö,
10 + 10h op
Englanti, ammatilliset opinnot, 3 op

6 lukukausi 30 op
Diakoniatyön asiantuntijuus

Työyhteisöt ja kehittäminen I, 5 op
Diakonian asiantuntijuus 10 op +
seurakuntaharjoittelu 15h op

7 lukukausi 30 op
Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus 
       Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus,

10 + 15h op
Tutkimus ja kehittäminen III, 5 op

8 lukukausi 20 op
Arviointi ja vaikuttaminen

Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja, 5 op
Kirkon kansainvälinen vastuu, 5 op
Tutkimus ja kehittäminen IV, 5 op
Vapaasti valittavat opinnot, 5 op
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       kaikille aloille yhteiset opinnot /          alakohtaiset opinnot /        kirkon alan opinnot /        terveydenhoitotyön alakohtaiset opinnot /
       vapaasti valittavat opinnot  / P = perusopinnot  / A = ammattiopinnot /  V = vapaasti valittavat opinnot / O = opinnäytetyö
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