
AMMATILLISEN KOHTAAMISEN  
LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄT, 1.  LK.  29 OP

Orientaatio korkeakouluopintoihin  2 op
Asiakastyön lähtökohdat  6 op
Kohtaaminen hoitosuhteessa  6 op
Kliininen hoitotyö I  8 op
Hoitotyön perusharjoittelu  5 op
Valmentava ruotsi  2 op

OSALLISUUS JA OHJAUS, 2. LK. 30 OP
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus  9 op
Kliininen hoitotyö II  7 op
Turvallinen lääkehoito ja –laskenta  2 op
Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu  6 op
Ammatillinen ruotsi  3 op
Ammattialan kehittämistyön välineet I  3 op

KLIININEN HOITOTYÖ, 3. LK. 29 OP
Aikuisten hoitotyö  7 op
Aikuisten lääkehoito ja –laskenta  2 op
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I  6 op
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II  6 op
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyö  4 op
Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja –laskenta  2 op
Ammattialan kehittämistyön välineet II  2 op

ELÄMÄNKULKUJEN MONINAISUUS JA  
TERVEYDEN EDISTÄMINEN I, 4 LK. 32 OP

Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö  5 op
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyön kliininen  
harjoittelu / kotisairaanhoidon harjoittelu  7 op
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö  8 op
Mielenterveys- ja päihdetyön  
lääkehoito ja –laskenta  1 op
Mielenterveyden edistämisen ja  
päihdehoitotyön harjoittelu  8 op
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I  3 op

ELÄMÄNKULKUJEN MONINAISUUS JA  
TERVEYDEN EDISTÄMINEN II, 5 LK. 28 OP

Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö  6 op
Lasten ja nuorten lääkehoito ja –laskenta  1 op
Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy  2 op
Lasten, nuorten ja perheiden  
hoitotyön kliininen harjoittelu  8 op
Erityistuen tarpeessa olevien  
terveyden edistämisen harjoittelu  6 op
Ammatillinen englanti 3 op
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II  2 op

SOVELTAVA JA KEHITTÄVÄ ASIANTUNTIJUUS, 6. LK. 32 OP
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus  5 op
Hoitotyön asiantuntijuus ja eettinen sensitiivisyys  9 op
Hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu  8 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot  5 op
Opiskelija valitsee 5 op ja loput 25 op OSALLISTAVA 
KEHITTÄMINEN JA VAIKUTTAMINEN -teemaattisessa 
kokonaisuudessa
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III  5 op

OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN JA  
VAIKUTTAMINEN, 7. LK.  30 OP

Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
Opiskelija valitsee 25 op, sisältää 15 op harjoittelua

Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen  
potilaan hoitotyö  30 op
Mielenterveys ja päihdetyö  30 op
Gerontologinen hoitotyö  30 op
Child, adolescent and family nursing:  
advanced studies  30 op
Professional work in the global context  30 op

Merkkien selitykset:
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Kaikille aloille yhteiset opinnot

Alakohtaiset opinnot

Perusopinnot

Ammatilliset opinnot

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot

Alakohtainen harjoittelu

Opinnäytetyö / oske
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Koulutuksen rakenne


	ORI0002A20S 	Orientaatio korkeakouluopintoihin �2 op
	ASI0006A20S 	Asiakastyön lähtökohdat �6 op
	KOH0006A20S 	Kohtaaminen hoitosuhteessa �6 op
	KHO1008A20S 	Kliininen hoitotyö 1 �8 op
	HAR1005A15S 	Hoitotyön perusharjoittelu �5 op
	RUO1002A20S 	Valmentava ruotsi �2 op
	OSA0009A20S 	Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus �9 op
	KHO2007A20S 	Kliininen hoitotyö II �7 op
	LÄÄ0102A20S 	Turvallinen lääkehoito ja –laskenta �2 op
	HAR2006A20S 	Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus –harjoittelu �6 op
	RUO2003A20S 	Ammatillinen ruotsi �3 op
	OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE)

	AMM0103A20S 	Ammattialan kehittämistyön välineet I �3 op
	AHO0007A20S 	Aikuisten hoitotyö� 7 op
	LÄÄ0202A20S 	Aikuisten lääkehoito ja -laskenta �2 op
	HAR3106A20S 	Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I �6 op
	HAR3206A20S 	Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II �6 op
	VHO0004A20S 	Vanhusten / ikääntyvien hoitotyö �4 op
	LÄÄ0302A20S 	Vanhusten / ikääntyvien lääkehoito ja –laskenta �2 op
	OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE)

	AMM0202A20S 	Ammattialan kehittämistyön välineet II �2 op
	PHH0005A20S 	Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö �5 op
	HAR4006A20S 	Vanhusten / ikääntyvien hoitotyön kliininen 
	harjoittelu / kotisairaanhoidon harjoittelu �6 op
	MPH0008A20S 	Mielenterveys- ja päihdehoitotyö �8 op
	LÄÄ0402A20S 	Mielenterveys- ja päihdetyön 
	lääkehoito ja –laskenta �2 op
	HAR5008A20S 	Mielenterveyden edistämisen ja 
	päihdehoitotyön harjoittelu �8 op
	OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE)

	OPI0015A20S 	Opinnäytetyö �15 op
	LHO0006A20S 	Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö �6 op
	LÄÄ0501A20S 	Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta �1 op
	LÄÄ0602A20S 	Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy �2 op
	HAR6008A20S 	Lasten, nuorten ja perheiden 
	hoitotyön kliininen harjoittelu �8 op
	HAR7006A20S 	Erityistuen tarpeessa olevien 
	terveyden edistämisen harjoittelu �6 op
	ENG0003A15S 	Ammatillinen englanti �3 op
	OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE)

	OPI0015A20S 	Opinnäytetyö �15 op
	HOA0005A20S 	Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus �5 op
	HOE0009A20S 	Hoitotyön asiantuntijuus ja eettinen sensitiivisyys �9 op
	HAR8008A20S 	Hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu �8 op
	OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE)

	OPI0015A20S 	Opinnäytetyö 1�5 op
	OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE)

	OPI0015A20S 	Opinnäytetyö �15 op
	KEH0405A20S 	Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV �5 op
	VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

	KSP0030A20S 	Kriittisesti sairaan ja 
	perioperatiivisen potilaan hoitotyö �30 op
	MIP0030A20S 	Mielenterveys ja päihdetyö �30 op
	GHO0030A20S 	Gerontologinen hoitotyö �30 op
	CHI0030A20S 	Child, adolescent and family nursing: 
	advanced studies �30 cr
	PRO0030A20S 	Professional work in the global context �30 ECTS
	OPI0000A15S 	Opiskelijajärjestötoiminta �1-5 op
	HYV0005A15S 	Hyvinvointiteknologia �5 op
	VAL0000A15S 	Sosiaali- terveys- ja kirkon alan 
	valmentavat kieliopinnot �1-3 op
	VAL0101A15S 	Valmentava suomen kieli ja viestintä �1 op
	VAL0202A15S 	Valmentava englanti �2 op
	KVS0002A20S 	Kansainvälisen vaihdon valmennus �2 op

