
AMMATILLISEN KOHTAAMISEN  
LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄT, 1. LK.  34 OP

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

OSALLISUUS JA OHJAUS, 2. LK  32 OP
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus  9 op
Kliininen hoitotyö II  7 op
Turvallinen lääkehoito ja –laskenta  2 op
Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu  8 op
Ammatillinen ruotsi  3 op
Ammattialan kehittämistyön välineet I  3 op

KLIININEN HOITOTYÖ, 3. LK  34 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
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen  
teologiset perusteet I  5 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. 27 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
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen  
teologiset perusteet II  5 op
Ammatillinen englanti  3 op
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II  2 op

SOVELTAVA JA KEHITTÄVÄ ASIANTUNTIJUUS, 6. LK.  33 OP
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus  5 op
Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus  8 op
Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus  
harjoittelu  15 op
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III  5 op

OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN JA  
VAIKUTTAMINEN I, 7. LK.  30 OP

Kirkon monikulttuurisuustyö ja  
kansainvälinen vastuu  5 op
Diakoniatyön asiantuntijuus  10 op
Diakoniatyön harjoittelu  10 op
Seurakuntatyön kehittäminen  5 op

OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN JA  
VAIKUTTAMINEN II, 8. LK.  18 OP

Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5 op
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja  5 op
Hoitotyön syventävä harjoittelu  8 op

Merkkien selitykset:
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Kaikille aloille yhteiset opinnot

Alakohtaiset opinnot

Kirkolliset eriytyvät opinnot

Perusopinnot

Ammatilliset opinnot

Alakohtainen harjoittelu

Opinnäytetyö / oske

Vapaasti valittavat opinnot
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Koulutuksen rakenne
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