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Yleiset tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa bio-
analyytikkoja terveysalan laboratoriotoiminnan eri
alueille sekä yleis- että erityisasiantuntemusta edel-
lyttäviin suunnittelu-, toteutus-, hallinto- ja kehittä-
mistehtäviin kansainvälistyvissä toimintaympäris-
töissä. Koulutuksen aikana saavutetaan valmiuksia
toteuttaa, kehittää ja uudistaa ammattikäytäntöä ja
työvälineitä sekä saadaan valmiuksia vastata työelä-
mässä ilmeneviin muutostarpeisiin. Lisäksi tavoittee-
na on, että koulutuksen aikana opiskelijalle kehittyy
kyky toimia itsenäisesti ammatissaan ja sen kehittä-
misessä sekä yhteistyössä oman ja toisten ammatti-
alojen edustajien kanssa kansallisella ja kansainväli-
sellä tasolla.

Bioanalyytikko koulutuksen
tavoitteet ja ammatilliset
tehtäväalueet

Ammattikorkeakoulusta valmistunut bioanalyytikko
hallitsee biolaboratoriolääketieteen keskeisen tieto-
perustan, joka nousee biotieteistä ja pystyy hyödyntä-
mään sekä tuottamaan toimintaa kehittävää tutkimus-
tietoa tältä alueelta. Korkeatasoinen ammattipätevyys
edellyttää laboratoriotuotantoprosessin kokonaisval-

taista teoreettista hallintaa, teknistä osaamista sekä
kykyä asiakaspalveluun.

Bioanalyytikot työskentelevät terveyskeskusten, sai-
raaloiden ja yksityisten kliinisen kemian, hematologi-
an, mikrobiologian, fysiologian ja histosytologian la-
boratorioissa, yliopistojen tutkimuslaboratorioissa,
lääketehtaiden laboratorioissa, laboratoriotuotteita
valmistavissa yrityksissä ja elintarvike- ja ympäristö-
laboratorioissa sekä bioanalytiikan tutkimuskeskuk-
sissa.

Toiminta-alueena ovat kliiniset laboratoriotutkimuk-
set osana terveydentilan seurantaa, sairauksien syiden
selvittämistä, hoidon määrittelyä ja hoidon vaikutuk-
sen arviointia. Bioanalyytikot suorittavat laboratori-
otyön osuuden lääketieteellisessä tutkimuksessa,
osallistuvat lääkkeiden ja laboratoriovälineiden kehit-
tämiseen ja markkinointiin sekä laboratoriotutkimuk-
siin osana elintarvikkeiden ja ympäristön valvontaa.

Terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa säätelevät
ammattikorkeakouluopintoja koskeva laki (255/95) ja
asetus (256/95), asetus korkeakoulututkintojen järjes-
telmästä (203/94), laki (559/94) ja asetus (564/94) ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä sekä EU:n direk-
tiivi  89/595/ETY.

BIOANALYTIIKAN KOULUTUSOHJELMA
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TBNS00, SL01 ja KL02

TL10161 Ruotsi, Terveydenhuoltoalan ruotsi 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija omaksuu terveyden-
huoltoalaan liittyvää perussanastoa  ja fraseologiaa
selviytyy ammattiin liittyvistä keskeisistä kielenkäyt-
tötilanteista.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta:  3. ja 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmonisteet
Vastuuhenkilö: Marjo Piironen

TL10173 Englanti, Kirjallinen taito 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija oppii ymmärtämään
omaan alaan ja ammattiin liittyviä tekstejä, sekä har-
jaantuu käyttämään apuneuvoja tekstin tulkinnassa.
Tekstin rakenteen ja sisällön hahmottaminen, sanojen
johtaminen, kirjallisten esitysten laatiminen.
Edeltävät opinnot: TL10171 Terveydenhuoltoalan
englanti ja  TL10172 Suullinen taito
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali:  Opetusmonisteet
Vastuuhenkilö: Jaana Alhainen

TL1040 Fysiologia 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää eri elinjär-
jestelmien fysiologisten ilmiöiden tuntemusta. � Ve-
renkierron, hengityksen, ruuansulatuksen ja virtsan-
erityksen fysiologiaa.
Edeltävät opinnot: TL1021 Anatomia ja fysiologia 3
ov, TL20261 biokemia 2ov
Ajankohta: TL 10401 1. ja 2. jakso, TL 10402 3. ja 4.
jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Raija Huttunen

TL10342 Laboratoriotyön perusteet 1 OV
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää laborato-
riotoimintaa ohjaavan lainsäädännön ja direktiivit,
porrastetun laboratoriojärjestelmän terveydenhuol-
lossa sekä toimintajärjestelmälle asetetut laatukritee-
rit. Opiskelija sisäistää laboratoriotyön prosessimai-
sen luonteen sekä ammatillista toimintaa ohjaavat
eettiset periaatteet ja arvolähtökohdat. � Lainsäädän-
tö, ohjausdirektiivit, testaus- ja kalibraatiolaboratori-
oiden laatuvaatimukset. Bioanalyytikon työn ja kou-
lutuksen kehitys sekä teoreettiset lähtökohdat biola-
boratoriolääketieteessä ja eettiset säännöt.
Edeltävät opinnot: Sosiaali- ja terveyspolitiikka
(osittain)
Ajankohta:  1. ja 2. jakso

Kirjallisuus ja muu materiaali: ISO 17025 Testaus
ja kalibraatiolaboratorioiden standardi, muu materiaa-
li ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Marja-Kaarina Koskinen

TL10352 Tautioppi ja lääketiede 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää tautiopin
keskeiset käsitteet, yleisperiaatteet tautien synnystä
ja elimistön reaktiot taudeissa. Opiskelija saa tietoa
tavallisimmista sairauksista, niiden esiintyvyydestä,
etiologiasta, patofysiologiasta, diagnostiikasta ja hoi-
dosta sekä laboratoriotutkimusten osuudesta tässä
prosessissa. -  Tautien synty, kudos ja solumuutokset,
tulehdusreaktiot, immunopatologia, kasvaimet, tau-
din määritys, diagnostinen patologia, obduktio. Taval-
lisimmat taudit, esiintyvyys, etiologia, diagnostiikka
ja hoito sekä laboratoriotutkimukset ja niiden merki-
tys.
Edeltävät opinnot: TL1021 Anatomia ja fysiologia
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Eeva Liikanen

TL10313 Instrumentaatio, laboratoriotekniikka ja
työsuojelu 0,5 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija tuntee laboratorio-
työskentelyssä tarvittavien perusvälineiden ja laittei-
den toimintaperiaatteet ja käytön. Ymmärtää työ-
suojelun periaatteet ja on tietoinen sitä koskevasta
lainsäädännöstä, sekä osaa soveltaa sitä laboratoriot-
yössä. - Laboratoriotyöskentelyn  periaatteet, käytet-
tävien perus laboratoriovälineiden ja laitteiden käytön
harjoittelu sekä laboratorion työsuojelu.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Ajankohta:  1. ja 2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Jaarinen, S. & Nii-
ranen, J. 1996. Laboratorion analyysitekniikka. Laatu,
Spektrometria, Kromatografia. Edita. Helsinki. Labo-
ratorio kehittyvänä työympäristönä.1996. Toimittanut
Erkki Yrjänheikki. 4.uud.p. Työterveyslaitos. Helsin-
ki. Työsuojeluun liittyvät lait ja asetukset.
Vastuuhenkilö: Eeva Liikanen

TL20262 Biokemia 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää elävien
organismien, kudosten ja solujen kemialliset proses-
sit, laboratoriotutkimusmenetelmien biokemialliset
perusteet, aineenvaihdunnallisten häiriöiden ja saira-
uksien välisen yhteyden. - Solun kemiaa, makromole-
kyylien synteesit, entsymologiaa, energia-aineenvaih-
dunta, hiilihydraattien aineenvaihdunta, aminohappo-
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jen ja proteiinien aineenvaihdunta, lipidien aineen-
vaihdunta, puriinien ja pyrimidiinien aineenvaihdun-
ta, aineenvaihdunnan säätely.
Edeltävät opinnot:  TL1021 Anatomia ja fysiologia,
TL1022 Orgaaninen ja epäorgaaninen kemia
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ajankohtainen kir-
jallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Marja-Kaarina Koskinen

TL 20282  Molekyylibiologia 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää solun ra-
kenteen ja toiminnan, periytymisen ja genetiikan pe-
rusteet sekä geenien merkityksen tautien diagnostii-
kassa sekä hoidossa. - Solun koostumus, solutyypit,
soluorganellit, nukleiinihappojen rakenteet, replikaa-
tio, mutaatio, transkriptio, translaatio, geeniekspres-
sion säätely sekä yhdistelmä DNA tekniikat.
Edeltävät opinnot: TL1021 Anatomia ja fysiologia
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Principles and
Techniques of Practical Biochemistry. 1994. Edited
by Wilson, K. & Walker, J. University Press.
Campbridge, Niemi, M., Virtanen, I. & Vuorio, E.
1994. Solu- ja molekyylibiologia. 5.täysin uud.p. tai
6.p. Porvoo. Weilin & Göös.
Vastuuhenkilö: Eeva Liikanen

TL2029  Mikrobiologia 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee kliinisesti tär-
keimmät mikrobit. Opiskelijalla on valmiudet mikro-
biologisten näytteiden ottamiseen. Opiskelija hallit-
see aseptiikan menetelmät ja ymmärtää jätteiden kä-
sittelyn ja hävittämisen merkityksen mikrobiologisen
työskentelyn kannalta. - Bakteerien, sienten, virusten
ja parasiittien luokittelu, rakenne, ominaisuudet ja le-
viäminen. Mikrobiologinen näytteenotto, käsittely,
säilytys ja kuljetus ja tartunnan leviäminen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Ajankohta: TL 20291 1. ja 2., TL 20292 3. ja 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Lääketieteellinen
mikrobiologia.1998. Toim. Tiilikainen, A., Vaara, M.
& Vaheri, A. 8.uud.p. Kustannus Oy Duodecim. Vam-
mala.
Vastuuhenkilö: Marja-Kaarina Koskinen

TL40321 Mikro-organismien tutkimusmenetelmät
3,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Ymmärtää mikro-organismien
biokemiallisen luonteen ja tuntee niiden tunnistusme-
netelmät, käytettävien laitteiden käytön ja huollon
sekä tarvittavien reagenssien valmistuksen ja laadun-

varmistuksen. Osaa näytteenoton ja harjaantuu asepti-
seen työskentelyyn. - Bakteerien, sienten, virusten ja
parasiittien tavallisimmat tutkimusmenetelmät ja tar-
vittavien tarvikkeiden ja välineiden käyttö, huolto ja
valmistus sekä laadunvarmistus.
Edeltävät opinnot: TL2029 Mikrobiologia, TL10311
Instrumentaatio, laboratoriotekniikka ja työsuojelu
(työsuojelun osalta),  TL2027 Immunologia
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Manual of Clinical
Microbiology.1995. Editors Baron E.J. et al. 6th ed.
ASM Press, Washington, D.C. Muu opettajan osoitta-
ma kirjallisuus
Vastuuhenkilö: Marja-Kaarina Koskinen

TL4033 Molekyylibiologian tutkimusmenetelmät
3ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää molekyy-
libiologian tutkimusmenetelmien periaatteet sekä tut-
kimustulosten käytön diagnostiikassa sekä hoitome-
netelmänä. - Yhdistelmä-DNA-tekniikkojen perus-
teet, PCR-työskentely ja työsuojelu geenitekniikan la-
boratoriossa sekä eettiset kysymykset.
Edeltävät opinnot: TL2026 Biokemia, TL2028 Mo-
lekyylibiologia ja TL4038 Biokemian tutkimusmene-
telmät
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Eeva Liikanen

TL40702 Solujen tutkimusmenetelmät I 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää histolo-
gisten ja sytologisten tutkimusten merkityksen osana
elimistön tutkimista. Opiskelija hallitsee histologis-
ten ja sytologisten näytteiden käsittelyn ja preparaat-
tien valmistamisen sekä keskeisimmät värjäykset.
Opiskelija pystyy tunnistamaan tavallisimpien syto-
logisten näytteiden normaalilöydökset. Opiskelija
hallitsee virtsan perustutkimukset ja keskeisimpien
punktionesteiden solujen morfologian. - Kliinisen
histologian kannalta tärkeimmät kudosrakenteet. Irto-
solunäytteiden otto. Histologisten ja sytologisten
näytteiden käsittely ja preparaattien valmistaminen.
Keskeisimmät värjäykset ja sytologisten normaali-
löydösten tunnistaminen. Virtsan perustutkimukset ja
punktionesteet.
Edeltävät opinnot:  TL10351 Tautioppi, TL1021
Anatomia ja fysiologia.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kliininen sytologia.
Irtosolu-, harjairtosolu- ja ohutneulabiopsiatutkimuk-
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set. 1994. Toim. Ari Koivuniemi. Kandidaattikustan-
nus. Forssa. Bancroft, J.D., Cook, H.C. & Stirling,
R.W. 1995. Manual of histological techniques and
their diagnostic application. Churchill Livingstone.
Edinburg,  Theory and Practice of Histological techni-
ques. Edited by John D. Bancroft & Alan Stevens. 4th

ed. 1996. Churchill Livingstone. New York,  Stevens,
A & Lowe, J. 1997. Human Histology. 2nd ed. Mosby.
London,  Strasinger, S. 1994. Urinalysis and Body
Fluids. 3rd ed. Davis Company. USA
Vastuuhenkilö: Eeva Liikanen

TL40351 3 ov, TL40352 5 ov  Solujen tutkimusme-
netelmät II
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää verisolu-
jen kehityksen, tehtävät ja toiminnan osana elimistön
kliinisfysiologista kokonaisuutta. Opiskelija hallitsee
keskeiset veren  solujen tutkimusmenetelmät. Opiske-
lija hallitsee veren hyytymismekanismin ja siihen liit-
tyvät laboratoriotutkimukset. - Verisolujen kehitys,
tehtävät, toiminta ja keskeiset tutkimukset. Keskeiset
välineet ja laitteet sekä niiden toimintaperiaatteet ja
käyttö. Veren hyytymismekanismi ja siihen liittyvät
laboratoriotutkimukset. Veritaudit ja niihin liittyvät
hematologiset tutkimukset. Laadunvarmistus hemato-
logisessa laboratoriossa.
Edeltävät opinnot:  TL4070 Solujen tutkimusmene-
telmät I
Ajankohta:  TL 40351 1. ja 2. jakso, TL 40352  3. ja
4. jakso
Kirjallisuus ja  muu materiaali: Hoffbrand, A.V. &
Pettit, J.E. 1993. Essential Haematology. 3rd ed.
Blackwell Science. Oxford,  Clancy J. & McVicar,
A..1995. Physiology & Anatomy: A Hemostatic Ap-
proach. Edward Arnold. Great Britain, Hall, R. & Ma-
lia, R. 1991, Practical Haematology. 2nd ed. Butter-
worth Heinemann. Oxford, Veritaudit. 1996. Toim.
Tapani Ruutu, Allan Rajamäki, Tom Krusius. Duode-
cim. Helsinki tai 2.uud.p. 2000.
Vastuuhenkilö: Eeva Liikanen

TL40382 5 ov, TL40383 2 ov  Biokemialliset tutki-
musmenetelmät I
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää terveen ja
sairaan elimistön toiminnan ja hallitsee tavallisimmat
kemialliset tutkimusmenetelmät näiden tilojen mit-
taamiseksi. On selvillä tavallisimmista ympäristöke-
mikaalien ominaisuuksista ja niiden merkityksestä ih-
misen terveydelle ja hallitsee tavallisimmat kemialli-
set tutkimusmenetelmät näiden aineiden analysoimi-
seksi. On selvillä tavallisimmista elintarviketutki-
musmenetelmistä. - Laboratoriotutkimusprosessi eli-

mistön ja ympäristön keskeisten aineiden määrittämi-
seksi; biokemiallisten tutkimusten yleiset periaatteet,
proteiinimääritysten tekniikat, entsyymimääritysten
tekniikat, sentrifugointitekniikat, spektrokooppiset
tekniikat, elektrokemialliset tekniikat, radioisotoop-
pitekniikat, kromatografiset tekniikat, massaspektro-
metriset tekniikat
Edeltävät opinnot: Laboratoriotyön orientoivat opin-
not,  TL2125 Preanalyyttiset tekijät,  TL2026 Bioke-
mia, TL1031 Instrumentaatio, laboratoriotekniikka ja
työsuojelu.
Ajankohta: TL40382 1. ja 2. jakso, TL40383  3. ja 4.
jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Wilson, K. & Wal-
ker, J. M. 1994. Principles and techniques of practical
biochemistry. 4th ed. Cambridge University Press,
Jaarinen, S. & Niiranen, J. 1996. Laboratorion analyy-
sitekniikka. Laatu, spektrometria, kromatografia. Edi-
ta. Helsinki, Tiez,s Textbook of Clinical Chemistry.
1994. Edited by Carl, A. Burtis, Edward, R. Ashwood.
2nd ed. W.B Saunders Company. USA
Vastuuhenkilö: Marja-Kaarina Koskinen

TL40391 Fysiologiset tutkimusmenetelmät 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää elimistön
fysiologiset ja neurofysiologiset toiminnot, kliinisen
fysiologian, neurofysiologian ja radioaktiivisten iso-
tooppitutkimusten laitteiden ja tutkimusmenetelmien
periaatteet, sekä radioaktiiviseen säteilyyn liittyvän
lainsäädännön. Opiskelija saa valmiudet ohjata poti-
lasta tutkimuksiin, suorittaa tutkimuksia ja toimia yh-
teistyössä muun henkilökunnan kanssa. Elimistön fy-
siologiset ja neurofysiologiset toiminnot ja niiden tut-
kimukset sekä isotooppitutkimusten periaatteet sekä
laitteiden käyttö ja huolto.
Edeltävät opinnot: TL1021 Anatomia ja fysiologia,
TL2125 Preanalyyttiset tekijät, TL2027
Immunologia,TL4036 Immunologiset tutkimusmene-
telmät.
Ajankohta:  1. ja 2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kliininen fysiolo-
gia. 1994. Toim. Anssi Sovijärvi, Arto Uusitalo, Esko
Länsimies, Ilkka Vuori. Duodecim. Helsinki
Vastuuhenkilö: Eeva Liikanen

TL20421 Tutkimustyönmenetelmät, Kvalitatiivi-
nen tutkimus 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy laadulli-
seen tutkimustraditioon ja yleisimmin käytettyihin
laadullisiin tutkimustyyppeihin terveysalalla. Opiske-
lija oppii analysoimaan ja arvioimaan kvalitatiivisia
tutkimuksia, niiden merkitystä ja käyttöä laboratoriot-



228

Bioanalytiikka

yön käytännössä. - Kvalitatiivinen tutkimustraditio,
tutkimusprosessi, tutkimusetiikka, tutkimuksen luo-
tettavuus sekä kvalitatiivisten tutkimusten käyttö la-
boratoriotyön käytännössä.
Edeltävät opinnot: Laboratoriotyön orientoivat opin-
not, Laboratorio-opin perusteet, osa laboratorio-opin
menetelmäopinnoista.
Ajankohta:  1. ja 2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Hirsijärvi, S., Re-
mes, P. & Sajavaara, P. 1997.Tutki ja kirjoita. Kirja-
yhtymä, Tampere tai uud. p. 2000.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen

TLNS98

TT2030 FARMAKOLOGIA JA TOKSIKOLOGIA
2,5 OV
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää vieraiden
yhdisteiden kulkeutumisen elimistöön, imeytymisen
ja jakautumisen- sekä niiden erittymisen elimistöstä.
Opiskelija ymmärtää vieraiden yhdisteiden toksisen
vasteen elimistössä  ja siihen vaikuttavat tekijät.
Opiskelija on selvillä lainsäädännöstä koskien lääke-
aineiden testaamista, säilytystä , käyttöä ja hävittä-
mistä. -  Altistuminen, imeytyminen, jakautuminen
erittyminen. Biokemiallinen toksikologia, farmakolo-
giaan liittyvät säädökset ja määräykset.
Edeltävät opinnot: Molekyylibiologia, Biokemia,
Immunologia
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Marja-Kaarina Koskinen

TL1135 Ympäristöterveydenhuolto 1.5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija oppii tunnistamaan
ympäristössä tapahtuvia ilmiöitä ja ymmärtää ympä-
ristön tilaan ja ihmisten terveyteen vaikuttavia teki-
jöitä. � Ilman, veden ja maaperän suojelu, ympäris-
tönsuojelun hallinto ja lainsäädäntö, tärkeimpien ym-
päristötekijöiden terveysvaikutukset, haittojen ehkäi-
sy sekä riskinarviointi, melu.
Edeltävät opinnot: Aikaisempien lukukausien suori-
tukset
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojen alkaessa
Vastuuhenkilö: Marja-Kaarina Koskinen

TL50003 Opinnäytetyö, osa 1, 1 ov
Opinnäytetyöseminaari ja itsenäinen työskentely
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija viimeistelee opin-
näytetyönsä ja esittää hyväksytyn opinnäytetyönsä

kirjallisesti. Opiskelija osoittaa tiedon teoreettista ja
käytännöllistä hallintaa ja osaa soveltaa tietoa sekä
opinnäytetyössä että ammatin kehittämisessä
Edeltävät opinnot: Laboratorio-opin menetelmät
(osittain), Laboratorio-opin perusteet (osittain) Labo-
ratoriotyön tutkimusmenetelmät
Ajankohta: 2. jakso
Kirjallisuus: Tieteellinen kirjallisuus liittyen opin-
näytetyön aiheeseen ja metodologiaan.
Vastuuhenkilö: Eeva Liikanen

TL2041 Laboratoriotyön kehittäminen 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Syventää kokonaisnäkemystään
ammatillisen toiminnan teoreettisista lähtökohdista ja
kehittää asiantuntijuuttaan biolaboratoriolääketieteen
alueella, osallistuu ja käynnistää työelämän tutkimus
ja kehittämishankkeita. � Sisältö määritellään tutki-
mushankkeesta ja sen laajuudesta riippuen.
Edeltävät opinnot: Laboratorio-opin perusteet, La-
boratorio-opin menetelmät, Laboratoriotyön tutki-
musmenetelmät.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Kirjallisuus: Liittyen kehittämishankkeen
Vastuuhenkilö: Marja-Kaarina Koskinen

TL21413 Hallinnointi  ja terveystaloustiede, osa 3,
3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä hallin-
noinnin peruskäsitteistä, tuntee johtamisen teoriaa ja
dynamiikkaa, sekä organisaatioajattelun perusteet.
Opiskelija ymmärtää laboratoriotoiminnan jatkuvan
muutoksen ja siihen liittyvän laboratoriotuotantopro-
sessin jatkuvan suunnittelun, arvioinnin ja kehittämi-
sen sekä materiaalihallinnon osuuden toiminnassa.
Opiskelija ymmärtää henkilöstöhallinnon ja henkilös-
töpalveluiden merkityksen tuloksellisen toiminnan
voimavarana. Opiskelija liittää taloudellisen ajattelun
ja toiminnan osaksi ammatillista osaamistaan. � Hal-
linnon peruskäsitteet, keskeiset organisaatioteoriat,
organisaatiokulttuuri, johtaminen, materiaalihallinto
ja logistiikka, laatujärjestelmät, henkilöstö, muutok-
sen johtaminen, toimintakulttuuri ja sen kehittämi-
nen, työelämän erityiskysymykset, työlainsäädäntö.
Terveystaloustieteen peruskäsitteet ja ajattelutavat.
Tehokkuus, tuottavuus ja vaikuttavuus sekä niiden ar-
viointi terveydenhuollossa.
Edeltävät opinnot:  Sosiaali- ja terveyspolitiikka
Ajankohta: 1. jakso
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Marja-Kaarina Koskinen
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TL4043 Biokemialliset tutkimusmenetelmät II
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää tietojaan
terveen ja sairaan elimistön toiminnasta ja hallitsee
biokemialliset erikoistutkimusmenetelmät näiden ti-
lojen mittaamiseksi. Opiskelija syventää tietojaan
ympäristökemikaalien ominaisuuksista ja niiden vai-
kutuksesta ympäristön tilaan sekä osaa tutkimusme-
netelmiä näiden tilojen mittaamiseksi. Opiskelija sy-
ventää tietojaan elintarviketutkimusmenetelmistä. �
Kemialliset erikoistutkimukset, biokemian, ympäris-
tön- ja elintarviketutkimusten kehittämishankkeet.
Edeltävät opinnot: Laboratorio-opin perusteet ja
menetelmät
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Vastuuhenkilö: Marja-Kaarina Koskinen

TT4044 Solujen tutkimusmenetelmät II, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää tietojaan ja
taitojaan hematologian alueella. � Hematologiset eri-
koistutkimukset
Edeltävät opinnot: Laboratorio-opin perusteet ja
menetelmät
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Vastuuhenkilö: Eeva Liikanen

3 Vapaasti valittavat opinnot
6 ov

Hoitotyö ja Bioanalytiikka

TT3005 Tilastollinen tietojenkäsittely 1 ov
Tavoitteet: Opiskelija pystyy suunnittelemaan yksin-
kertaisen tietojenkeruun, saattamaan havaintoaineis-
ton tietokoneelle käsiteltävään muotoon ja käyttä-
mään itsenäisesti tilastollista tietojenkäsittelyohjel-
maa havaintoaineiston käsittelyyn. - Tilasto-ohjelmis-
ton (SPSS) ominaisuudet ja käyttö
Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perusteet, Ti-
lastotieteen perusopinnot ja Kvantitatiiviset tutkimus-
menetelmät
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Ajankohta: toukokuu 2002
Vastuuhenkilö: Markku Tulla

TT3027 Kvalitatiivisen aineiston analyysi  1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tutustutaan kvalitatiivisen tut-
kimusaineiston keräämiseen ja aineiston analyysiin.
Kvalitatiiviset aineistot, yleistä aineistojen käsittelys-
tä ja analyysistä. Perinteiset analyysitekniikat (kvan-

tifioiminen, teemoittelu, tyypittely, sisällönanalyysi).
Seuraavista käsitellään vain ne analyysimenetelmät
joita opiskelijat tulevat käyttämään oman tutkimusai-
neistonsa analyysissä. Fenomenologisen tutkimuksen
käyttävät analyysimenetelmät (hermeneuttinen mene-
telmä, Colaizzin menetelmä, Giorgin menetelmä,
Perttulan sovellutus). Etnograafiset analyysimenetel-
mät (Spradleyn analyysimenetelmä). Historiallisen
tutkimuksen analyysimenetelmät.
Edeltävät opinnot: Kvalitatiivinen tutkimus
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan luento-
jen alussa
Ajankohta:   toukokuu 2002
Vastuuhenkilö: Päivi Hakulinen

TT3030 Satumetsäprojekti 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Antaa valmiuksia alle koulu-
ikäisten lasten ja heidän perheidensä kohtaamiseen.
Antaa valmiuksia järjestää lapsille virikkeellisiä elä-
myksiä. Antaa valmiuksia projektityöskentelyyn.  Sa-
tumetsätapahtuman suunnittelu tapahtuu yhteistyössä
Pohjois-Karjalan sydänpiirin kanssa. Tapahtuman
suunnittelu käynnistyy kevätlukukaudella ja toteutuu
syyskuussa.
Ajankohta: toukokuu 2002
Vastuu henkilö: Marja Aalto

TT3038 Tautioppi 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää tautiopin
keskeiset käsitteet, yleisperiaatteet tautien synnystä
ja tautien aiheuttamat reaktiot elimistössä. Soluvaurio
ja -kuolema. Tulehdus ja infektiotautiin liittyvä ylei-
nen patologia. Hemodynaamiset ja immuunijärjestel-
män häiriöt. Geneettiset ja ympäristöstä johtuvat sai-
raudet. Taudinmääritys ja obduktio.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta:  elokuu  2001 ja  toukokuu 2002
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kumar, Contran &
Ribbins. 1997. Basic Pathology. W.S. Saunders Com-
pany (soveltuvin osin).  Laitio & Vaajalahti. 1992.
Tautiopin perusteet. WSOY SHKS.
Vastuuhenkilö:  Eeva Liikanen

TT3121 Asiakasnäkökulma pitkäaikaissairaiden
kohtaamiseen (POLKU-projekti)
�Kokemuksia elävästä elämästä� 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy POLKU-
projektissa mukana olevien kansanterveysjärjestöjen
toimintaan. Saa tietoa pitkäaikaissairaiden omakoh-
taista kokemuksista sairastamisesta. Kehittää val-
miuksiaan kohdata pitkäaikaissairaita erilaisissa elä-
mäntilanteissa. POLKU-ptojektin toiminta ja mukana
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olevat kansalaisjärjestöt. Eri pitkäaikaissairaiden
henkilöiden (tutorit) kokemuksia sairaudestaan, sai-
rastamisestaan ja terveydenhuoltopalveluista. Hyvä
hoitaja pitkäaikaissairaiden näkökulmasta.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus : Ilmoitetaan opintojakson aikana
Ajankohta: toukokuu 2002
Vastuuhenkilöt: Outi Anttila ja Tarja Ruokonen

TT3142 Toimintajärjestelmän kehittäminen laatu-
järjestelmäksi 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää  kansain-
välisten laatujärjestelmien merkityksen toimintajär-
jestelmän kehittämisessä ja saa valmiuksia aktiivisen
osallistujan rooliin työyhteisöjen laatujärjestelmän
ylläpidossa ja kehittämisessä. - Laadun käsite, ISO
9001:2000, Laatupalkintokriteerit, asiakkaat, proses-
simainen kuvaaminen, mittaaminen, PACD, järjestel-
män rakentaminen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta:  elokuu 2001 ja toukokuu 2002
Kirjallisuus ja muu materiaali: Lecklin, O. 1997.
Laatu yrityksen menestystekijänä. Kauppakaari Oy.
Yrityksen tietokirjat, Helsinki. Muu kirjallisuus osoi-
tetaan myöhemmin.
Vastuuhenkilö:  Marja-Kaarina Koskinen

TT3145 Anatomian ja fysiologian syventävä kurssi
1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää eri elinjär-
jestelmien rakenteen ja yhteistoiminnan tuntemusta. -
Luun ja nivelen, sydämen ja verisuonten, hengitystei-
den ja keuhkojen sekä munuaisten ja virtsateiden mik-
roskooppista ja makroskoopista anatomiaa. Veren-
kierron, hengityksen ja virtsanerityksen fysiologiaa.
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia 1
Ajankohta: elokuu 2001 ja toukokuu 2002
Kirjallisuus i: Ilmoitetaan opintojen alkaessa
Vastuuhenkilö:  Raija Huttunen

TT3146 Silmä- /korva-, nenä- ja kurkkutautien
hoitotyö 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojen tavoitteena on, että
opiskelija saa perustietoa silmätautien ja korva-,
nenä- ja kurkkutautien erikoisalojen yleisimmistä sai-
rauksista ja hoitotyöstä ja tutustuu alan hoitoympäris-
töihin. Lisäksi opiskelija tutustuu näkö- ja kuulovam-
maisten kuntoutukseen ja yleisimpiin apuvälineisiin.
Silmä- ja korvatautien hoitotyön luonne. Yleisimmät
silmä-, korva-, nenä- ja kurkkusairaudet ja niiden hoi-
to. Kuntoutus ja apuvälinepalvelu.
Edeltävät opinnot: Hoitotyön perusteet ja menetel-

mät II. Vanhusten hoitotyö.
Ajankohta:  elokuu 2001 ja toukokuu 2002
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilöt: Arja-Irene Tiainen ja Pertti Savelius

TT3147 Seksuaalinen terveys ja hyvinvointi ihmi-
sen elämässä 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy seksuaali-
suuteen liittyviin käsitteisiin ja ymmärtää seksuaali-
suuden eri määrittelyperusteita. Ymmärtää seksuaali-
suuden kuuluvan ihmisen koko elämänkulkuun. Saa
valmiuksia seksuaalisuuteen liittyviin ohjaus- ja neu-
vontatilanteisiin. Hyväksyy ja kykenee kohtaamaan
seksuaalista erilaisuutta.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: elokuu 2001
Kirjallisuus ja muu materiaali: Bildjuschkin, K &
Malmberg, A. 2000. Kerro meille seksistä: nuorten
seksuaalikasvatus. Helsinki: Tammi. Hovatta, O.,
Ojanlatva, A., Pelkonen, R. & Salminen, P. 1995. Sek-
suaalisuus. Pieksämäki: Kustannus Oy Duodecim. Rt-
paino. Kunnas, L. (toim.1993). Ihanan tukala seksuaa-
lisuus. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 4/
93. Helsinki: Painatuskeskus. Kontula, O. & Lottes, I.
(toim. 2000) Seksuaaliterveys suomessa. Helsinki:
Tammi.  Tutkimuksia ja selvityksiä nuorten seksuaali-
kasvatukseen liittyen. Muu soveltuva artikkeli ym.
Materiaali valitaan kurssin kuluessa.
Vastuuhenkilö: Tiina Halonen

TT3148 Naisen terveys ja sairaus 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä erilaisista
naisen elämään liittyvistä terveyteen vaikuttavista te-
kijöistä. Opiskelija tietää naista uhkaavista terveys-
riskeistä eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa. So-
veltaa elämänkaariajattelua naisen terveyttä määritel-
lessään. Opiskelija pohtii hoitotyön periaatteitten
merkitystä naisen terveysongelmia määrittäessään.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: toukokuu 2002
Kirjallisuus: Sorvettula, M. (toim. 1995). Naisen ter-
veys. Tampere: Kirjayhtymä. Tammer-paino Oy. Har-
tikainen, A-L., Tuomivaara, A., Puistola, U. & Lang,
L.. Koko nainen. Porvoo: WSOY. Muu soveltuva ar-
tikkeli ym. Materiaali
Vastuuhenkilö: Tiina Halonen

TT3149 Vuorovaikutus ja oman persoonan voima-
varat  1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Oma persoona ja sosiaaliset tai-
dot ovat olennainen osa jokaisen ammattitaitoa.
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NLPantaa oivalliset työkalut tarkastella ja parantaa
omaa toimintaa sekä vuorovaikutussuhteita muihin
ihmisiin. Se tarjoaa menetelmiä omien voimavarojen
löytämiseen ja käyttöön ottoon. Opintojen aikana saat
kokemuksen NLP:n  perusmenetelmistä ja niiden so-
veltamisesta  terveysalalle.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta:  toukokuu 2002
Kirjallisuus: Ilmoitetaan  opintojakson alussa
Vastuuhenkilö: Pirkko Naumanen

TT3091 Valmennuskurssi ulkomailla opiskeluun
(1 ov)
Orientation for studying abroad
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa valmiudet lähteä
Sokrates, Nordplus tai muuhun opiskelijavaihtoon.
Opiskelija lisää valmiuksiaan työskennellä ja opiskel-
la vieraassa kulttuurissa. Opiskelija laatii opiskelu-
suunnitelman. Ulkomailla opiskeluun liittyvät käy-
tännön järjestelyt (mm. apurahat, opintotuki, matka-
järjestelyt, vakuutukset, rokotukset), maakohtainen
informaatio, tietoa eri kulttuureista ja niiden merki-
tyksestä ulkomailla  opiskelun näkökulmasta.
Kohderyhmä: Ulkomaille opiskelemaan valitut kou-
lutusohjelmien opiskelijat.
Edeltävät opinnot: Hoitotyön perusteet ja menetel-
mät II. Vanhusten hoitotyö.
Ajankohta: syyslukukausi 2001 ja kevätlukukausi
2002
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Vastuuhenkilöt: Arja-Irene Tiainen

TT3150 Finnish Social and Health Care  1 cr
(for foreign students)
Objectives and contents: Students are acquainted
with social and health care policy in Finland, inclu-
ding the principles of and actions in social and health
care, the laws and regulations governing social and
health care in Finland and the most common aims and
values of Finnish social and health care policy. The
course onsists of lectures and self-directed studies.
Term: 1st , 2nd  ,3rd and 4th periods
Literature: to be announced later
Prerequisites: None required
Lecturer: Hilkka Sidoroff, Outi Anttila, Arja-Irene
Tiainen

TT3151 Supervised Clinical Practise / Practical
Training   1 � 10 cr (for foreign students)
Objectives and contents: This period of practical
training provides the skills and knowledge required in
this professional field.  Students are able to make the
connections between theory and practise.  More detai-
led aims of the training will be agreed upon by the
student and the supervisor.
Term:   1st , 2nd  ,3rd and 4th periods
Literature: to be announced later
Prerequisites: None required
Lecturer: to be announced later, contact person Arja-
Irene Tiainen
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Fysioterapian koulutusohjelma on laajuudeltaan
140ov (3-3,5 vuotta). Suoritettava tutkinto on sosiaa-
li- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Fysio-
terapia on osa laajempaa kuntoutusalaa. Pohjois-Kar-
jalan ammattikorkeakoulussa fysioterapian koulutus-
ohjelmassa toteutetaan kognitiiviskonstruktivistista
oppimiskäsitystä. Opetussuunnitelman toteutuksessa
korostuvat  ilmiön ymmärtäminen ja tietojen tai taito-
jen käyttö uusissa yhteyksissä sekä ongelmanratkai-
suvalmiudet ja itsereflektiotaidot. Tämän avulla  opis-
kelijan kriittinen ajattelu ja itsesäätelytaidot kehitty-
vät.

Kuntoutuksen koulutus

Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviy-
tymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdolli-
suuksia tukevaa prosessiluontoista toimintaa. Sitä
voidaan perustella sekä yksilön että yhteisön hyvällä
ja yhteiskunnan hyödyllä. Kuntoutus on lakisääteistä,
laaja-alaista ja moniammatillista yhteistyötä asiak-
kaan/kuntoutujan kanssa. Ihmistä ja hänen kuntoutus-
tarvettaan tulee tarkastella siinä ympäristössä, jossa
hän elää. Kuntoutus on yhteiskunnan ja yksilön kan-
nalta tavoitteellista toimintaa, jossa asiakkaan/kun-
toutujan mm. koti- ja työympäristön mahdollisuudet
ja vaatimukset vaikuttavat kuntoutuksessa tehtäviin
päätöksiin ja valintoihin. Kuntoutustarpeen ennakoin-
ti on tärkeää kuntoutuksen vaikuttavuuden takaami-
seksi.

Kuntoutuksen perustana on asiakas/kuntoutujalähtöi-
nen toiminta. Asiakas/kuntoutuja on  elämäänsä suun-
nitteleva, aktiivinen ja toimintakykyinen ihminen,
joka toteuttaa tarkoituksenmukaisesti omia pyrki-
myksiään ja elämänprojektejaan. Kuntoutusprosessin
lähtökohtana on asiakkaan/kuntoutujan  hyvinvointi,
itsemääräämisoikeus ja vastuullisuus.

Kuntoutus on poikkitieteellistä, moniammatillista toi-
mintaa joka voidaan nähdä toisaalta edellä esitetyn
kaltaisena työotteena  ja toisaalta palvelualana. Kun-
toutuksessa toimii asiakkaan/kuntoutujan tarpeita tu-
keva laaja verkosto, johon kuuluu asiantuntijoina
kuntoutusalan koulutuksen  saaneita eri ammattiryh-
mien edustajia. Kuntoutuksen asiantuntija tuntee am-

mattitaitonsa rajat ja tekee niiden puitteissa yhteistyö-
tä muiden ammattiryhmien edustajien kanssa arvosta-
en heidän asiantuntijuuttaan.  Asiantuntija tukee asi-
akkaan/kuntoutujan parasta kaikissa olosuhteissa tu-
kien kuntoutujan  ja hänen läheistensä sitoutumispro-
sessia.

Kuntoutusalan työntekijäryhmien keskeisenä toimin-
ta-alueena on ihmisen toimintakyvyn edistäminen, yl-
läpitäminen ja parantaminen. Toimintakyky on osa
elämisen laatua, kun ihminen kykenee selviytymään
ja toimimaan  erilaisissa ympäristöissä ja elämänti-
lanteissa mm. työssä, leikissä ja vapaa-ajan toimissa.

Tulevina vuosina yhteiskunnalliset muutokset muun
muassa lisääntyvä muuttoliike, väestön ikääntymi-
nen, työikäisen väestön väheneminen, syrjäytyneisyy-
den sekä mielenterveysongelmien lisääntyminen, asi-
akkaiden moniongelmaisuus ja nopeasti muuttuva
työelämä asettavat haasteita kuntoutukselle. Tämä
edellyttää kuntoutusalan asiantuntijatehtäviin koulut-
tautuvalta alueensa tuntemisen lisäksi muutoksen sie-
tokykyyn ja joustavuuteen oppimista jo koulutuksen-
sa aikana sekä  tutkivaa ja kehittävää lähestymistapaa
omaan työhönsä.

Fysioterapeutti koulutuksen
tavoitteet ja ammatilliset
tehtäväalueet

Fysioterapeutit osallistuvat terveydenhuollon ja kun-
toutuksen alueelliseen suunnitteluun, toteutukseen ja
arviointiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikun-
tatoimen alueella. Fysioterapeutit toimivat fysiotera-
pian asiantuntijoina erilaisissa työryhmissä ja kehittä-
vät kriittisesti omaa aluettaan. Fysioterapia ammatti-
na ja työnä liittyy kuntoutustyöhön ja fysioterapian
asema määritellään kuntoutustoimintaa ohjaavassa
lainsäädännössä.

Fysioterapeutin toimintaa ohjaavat ammattietiikka ja
kuntoutuksen arvot, joihin sisältyy näkemys yhteis-
kunnallisesti ja sosiaalisesti tasa-arvoisesta ja omaa
elämäänsä hallitsevasta ihmisestä sekä kokonaisval-
taisesta terveyskäsityksestä.

FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA
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Fysioterapia perustuu fysioterapiatieteeseen, jonka
tietopohja nousee ensisijaisesti liikuntatieteistä, ter-
veystieteistä, lääketieteestä sekä käyttäytymis- ja yh-
teiskuntatieteistä.

Fysioterapeutin ammattitaito jaetaan seuraaviin päte-
vyysalueisiin: ammattikulttuurin sisäistäminen ja ke-
hittäminen, terapiavalmiudet, kommunikaatio- ja yh-
teistyötaidot, tiedonhankinta- ja tiedon käsittelytaidot
sekä kansainvälinen toiminta. Fysioterapeutin päte-
vyyden määrittely on tapahtunut työelämätutkimuk-
sen ja Suomen Fysioterapeuttiliiton asettaman työ-
ryhmän pohdinnan tuloksena.

Ammattikulttuurin sisäistäminen ja kehittäminen
edellyttää fysioterapeutin oman ammatillisen identi-
teetin kehittämistä. Fysioterapeutti tietää ja ymmärtää
sen, kuinka fysioterapia-ammatti liittyy kuntoutustoi-
minnan arvojärjestelmään sekä sen toimintakulttuu-
riin eri palvelujärjestelmien osana.
Terapiavalmiudet korostavat aktivoivaa lähestymis-
tapaa sekä fysioterapian etenemistä dynaamisena pro-
sessina, jossa sekä fysioterapeutin että potilaan toi-
minta muuttuu fysioterapia-suhteen aikana. Terapia-
valmiudet sisältää erilaisten fysioterapeuttisten me-

netelmien hallinnan ja niiden pohjalla olevan tietope-
rustan. Terapiavalmiuksien opiskelussa painotetaan
myös ennaltaehkäisevää toimintaa ja aikaisempaa
laajempaa työorientaatiota. Tavoitteena on, että opis-
kelija saavuttaa sellaiset terapiavalmiudet, että hän
pystyy toimimaan erilaisissa terapiatilanteissa.
Kommunikaatio- ja yhteistyötaidot korostavat val-
miuksia toimia yhteistyössä kuntoutukseen osallistu-
vien työntekijöiden, ammattiryhmien, organisaatioi-
den, kuntoutujan ja hänen lähiympäristönsä kanssa.
Oman alan asiantuntijana toimiminen edellyttää ky-
kyä tasavertaiseen kommunikaatioon ja valmiuksia
tiedon korkeatasoiseen kirjalliseen ja suulliseen välit-
tämiseen.
Tiedonhankinta- ja -käsittelytaidot edellyttävät
valmiuksia uuden tiedon hankintaan ja vanhan tiedon
kriittiseen tarkasteluun. Tavoitteena on, että fysiotera-
peutille kehittyy tutkiva ote käytännön fysioterapia-
työhön. Edelleen hän kykenee käyttämään tutkimuk-
sista saatavaa tietoutta fysioterapian kehittämiseen.
Kansainvälisyys ja kulttuuri taidot auttavat fysiote-
rapeuttia hyödyntämään ja edistämään kansainväli-
syyttä fysioterapiassa ja kuntoutukseen liittyvää tie-
donvälitystä. Hän ymmärtää kulttuuristen erojen vai-
kutuksia fysioterapiassa ja kuntoutuksessa.
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Opinnäytetyö, 10 ov

Harjoittelu, 50 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov

Ammattiopinnot, 30 ov

Perusopinnot, 40 ov
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PERUSOPINNOT 40 OV 1

JOHDANTO AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN TK1001 1
VIESTINTÄ JA KIELIOPINNOT
Englanti TK1009 2 1
Ruotsi TK1117A
Suomen kieli ja viestintä TK1008A 1 1
TIEDONHALLINTA JA TUTKIMUSVALMIUS
ATK-passi TK1103A 4
Tilastotieteen perusteet  TK2016 1
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN SEKÄ KUNTOUTUKSEN
PERUSTEET
Kansanterveystiede TK2014 1
Ensiapu TK1005 1
LIIKUNTABIOLOGIA
Biomekaniikka TK1020 2
Patofysiologia TK2010 1
Liikunta TK1007B 2 1
LUONNONTIEDE
Fysiikka TK1006 1
Anatomia ja fysiologia TK1015 5
KÄYTTÄYTYMIS- JA YHTEISKUNTATIETEIDEN
PERUSTEET
Johdatus filosofiaan TK1013 1
Kasvatustiede TK1014 1
Sosiaalipolitiikka TK1016 1
Sosiologia TK1019 1
Kansainvälisyystietouden perusteet TK1119 1
Psykologia TK2004 1
LÄÄKETIETEEN PERUSTEET
Fysiatria ja liikuntalääketiede TK2107 1
Sisätaudit TK12071 1
Ortopedia ja traumatologia TK12072 1
Psykiatria TK2113 0.5
Geriatria TK10313 0.5
Neurologia  TK10314 1
FYSIOTERAPIAN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI
Terveystaloustiede TK1217 1
AMMATTIOPINNOT 30 OV JA HARJOITTELU 50 OV 2, 4
TIEDONHALLINTA JA TUTKIMUSVALMIUS
Kvantitatiivinen tutkimus TK20073 1
Kvalitatiivinen tutkimus TK20072 1
FYSIOTERAPIATIETEET
Fysioterapian historia ja filosofia TK2122A 1 1
Fysioterapia ammattina TK1011A 1
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN SEKÄ KUNTOUTUKSEN
PERUSTEET
Kuntoutus TK1021A 2 1
Terveyden edistäminen TK1023 1 1
LIIKUNTABIOLOGIA
Kuormitusfysiologia TK2027 1
LUONNONTIEDE
Toiminnallinen anatomia  TK2030 1
KÄYTTÄYTYMIS- JA YHTEISKUNTATIETEIDEN
PERUSTEET
Oppimispsykologia  TK2011 1
Neuropsykologia TK2018 1
MOTORINEN OPPIMINEN
Motorinen oppiminen TK1024A 1 1
FYSIOTERAPEUTTINEN TUTKIMINEN  JA PÄÄTTELY
Liikkumisen ja toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian
suunnittelu

TK2001 2
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1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi

TK40012A 3
FYSIOTERAPIAN MENETELMÄT JA SOVELTAMINEN
Terapeuttinen harjoittelu TK2003A 1

TK4003A 4
Manuaalinen terapia TK4022A 1 3
Ergonomia TK2015 2
Fysikaalinen terapia TK2006 2
Apuvälineet ja yhdyskuntasuunnittelu TK1025 1
Liikunnan didaktiikka  ja erityisryhmien liikunta TK2029 2

TK4019 2
Neuroterapiat TK2012 2

TK40121 2
FYSIOTERAPIAN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI
Fysioterapian laadun ja vaikuttavuuden arviointi TK2119 1
Fysioterapiapalvelujen hallinto ja suunnittelu TK2118A 1
Fysioterapian valikoiva syventäminen TK2021A 1
Yrittäjyys TK2020A 2
OHJATTU HARJOITTELU
Orientoiva harjoittelu TK4012 3
Harjaannuttava harjoittelu I TK4007A 8
Harjaannuttava harjoittelu II TK40082A 6
Harjaannuttava harjoittelu III TK4005A 8
Syventävä harjoittelu TK4000 7
OPINNÄYTETYÖ 10  OV 5

Ideaseminaari TK5014 1
Tutkimusseminaari I TK5015 2
Tutkimusseminaari II TK5016 2 5
 VAPAASTI VALITTAVAT 10  OV 3 5 5
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1 Perusopinnot

TK01 FYSIOTERAPIAN PERUSOPINNOT

TK1001 Johdanto ammattikorkeakouluopintoihin
1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa tietoa ammatti-
korkeakouluopinnoista ja koulutusohjelmista, saa val-
miuksia opiskella ja suunnitella opintojaan ammatti-
korkeakoulussa sekä saa valmiuksia itseohjautuvaan
opiskeluun. Sisältöinä: Ammattikorkeakoulu osana
yhteiskunnan koulutusrakennetta, fysioterapian kou-
lutusohjelma (opintojen tavoitteet, rakenne ja arvioin-
ti), opiskeluympäristö, opiskeluvalmiudet ja opinto-
jen suunnittelu (opintososiaaliset edut, opiskelutek-
niikka ja työmuodot).
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun
opinto-opas. Oheismateriaali: Bjårn Ringom.1993.
Opi oppimaan. Kirjapaino. Tapo Oy. Helsinki. Brad-
absetz.1994. Tehdään porukalla yhteistyön käsikirja.
Opintotoiminnan keskusliitto. ;  Repo I. & Nuutinen
T. 1989. Aikuisten viestintätaito. Otava, Keuruu. Sil-
ven M. & Kinnunen R. & Keskinen S. 1991. Kohti it-
seohjautuvaa opiskelutaitoa. Avoimen korkeakoulu-
opetuksen julkaisuja. Turun yliopiston täydennyskou-
lutuskeskus. Painosalama Oy, Turku.
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Leena Rihto

TK1009 Englanti 3ov
TK10091 1.vieras kieli (Englanti) I  1 ov
TK10092 1.vieras kieli (Englanti) II  1 ov
TK10093 1.vieras kieli (Englanti) III  1 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Oppia terveydenhuoltoalaan
liittyvää perussanastoa ja fraseologiaa ja selviytyä
ammattiin liittyvistä keskeisistä kielenkäyttötilanteis-
ta. Opiskelija pystyy keskustelemaan laajemmin ter-
veydenhuoltoon liittyvistä kysymyksistä, omasta
alasta ja koulutuksesta. Opiskelija oppii ymmärtä-
mään omaan alaan ja ammattiin liittyviä tekstejä, har-
jaantuu käyttämään apuneuvoja tekstin tulkinnassa ja
laatimaan kirjallisia esityksiä. Perussanastoa (mm.
ammattinimikkeet, osastot, anatomia)  asiakastilan-
teita, opastuksia, hoito-ohjeita, ryhmäkeskusteluita
artikkeleiden pohjalta, esitelmiä, kuullunymmärtä-
misharjoituksia, tekstin rakenteen ja sisällön hahmot-
tamista, sanojen johtamista, kirjallisten esitysten laa-
timista.
Edeltävät opinnot:  Ei edellytetä
Kirjallisuus: Opetusmonisteet
Ajankohta: 1.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Jaana Alhainen

TK1008A Suomen kieli ja viestintä 2ov
TK10081 Suomen kieli ja viestintä I 1 ov
TK10082 Suomen kieli ja viestintä II 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija opettelee viestimään
selkeästi ja luontevasti sekä tilanteiden vaatimalla ta-
valla ja tyylillä niin suullisesti kuin kirjallisestikin. �
Esiintymisharjoituksia, tehokas kokous, kielenhuol-
lon keskeisiä kysymyksiä, kirjoittamisharjoituksia,
tieteellinen kirjoittaminen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Hirsjärvi � Remes � Sajavaara, Tutki ja
kirjoita. Opetusmoniste.
Ajankohta: Puheviestintä (1 ov): 1. jakso, Kirjallinen
viestintä 2. tai 4. jakso
Vastuuhenkilö: Kirsti Hakala

TK1103A ATK-passi 4 ov
TK11031 ATK-passi I,  2ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on, että opiskelija
hallitsee telematikan, tietotekniikan ja tietojenkäsitte-
lyn perustaidot hyödyntääkseen niitä oppimisessaan
ja muissa työtehtävissä. Opinnot koostuvat tietotek-
niikan ja tiedonhankinnan perusteista sekä tärkeimpi-
en työvälineohjelmien (tekstinkäsittely, taulukkolas-
kenta ja esitysgrafiikka) käytön opiskelusta.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Ajankohta: 1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Markku Tulla

TK1005 Ensiapu 1 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija tunnistaa välittömän
ensiavun tarpeen ja  tiedostaa maltillisen käyttäytymi-
sen ja psyykkisen tuen merkityksen ensiaputilantees-
sa. Hän osaa antaa ensiapua lapsille ja aikuisille ja
toimittaa heidät tarvittaessa jatkohoitoon. Opiskelija
motivoituu ylläpitämään ensiaputietojaan ja -taito-
jaan.  -  Ensiapu osana auttamistapahtumaa, ensiapu-
taktiikka, henkeä pelastava ensiapu, ensiavun jatko-
toimenpiteet, lasten ensiavun erityispiirteet, yhteistyö
ensihoitoyksikön kanssa.
(SPR:n Ensiapu I ja II -kurssien mukaisesti)
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ensiapu: Suomen Punainen Risti 1996.
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Pirkko Naumanen

TK1020 Biomekaniikka 2  ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy hermo-li-
hasjärjestelmän rakenteeseen ja toimintaan erityisesti
niiden mekanismien kannalta, jotka liittyvät liikkeen
syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin. - Hermo-li-
hasjärjestelmän kinesiologia. Lihasmekaniikka.  Lii-
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keopin perusteet. Liikemekaniikan perusteet. Liike-
analyysin perusteet. Perusliikkumisen analysointi.
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia (tuki- ja
liikuntaelimistö, hermosto, etenkin hermoston toi-
minnallinen anatomia), fysiikka.
Kirjallisuus: Häkkinen 1990.Voimaharjoittelun pe-
rusteet. Roberts & Falkenburg 1992. Biomechanics
Problem solving for Functional Activity. Hollis
1989.Practical Exercise Therapy. Kapanji I. A.1997
Kinesiologia 1 � 3.
Ajankohta: 4. jakso
Vastuuhenkilö: Anneli Muona

TK1007B Liikunta 3 ov
TK10071B I 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hahmottaa eri liikun-
tamuotojen perusliiketehtävät ja eri liikuntamuotojen
käyttämisen fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä,
kehittämisessä ja arvioinnissa. Liikuntamuotojen pe-
rusliiketehtävät ja liikeopilliset ominaisuudet sekä lii-
kekehittelyt ja -sovellutukset.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus: Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu.
Tieteellinen katsaus. Liikunnan ja kansanterveyden
julkaisuja 90. Jyväskylä 1994.
Ajankohta: 1.-2. Jakso
Vastuuhenkilö: Anneli Muona

TK10072B II 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija  ymmärtää peruslii-
kemuotojen ja liikuntamuotojen käytön liikunnalli-
sessa kuntoutuksessa elämän eri vaiheissa. - Liikun-
nallisessa kuntoutuksessa käytettäviin liikuntamuo-
toihin tutustuminen. Hengenpelastustaidon varmentu-
minen.
Edeltävät opinnot: Liikunta  osa I.
Kirjallisuus:  Rehunen S. 1997 Terveys ja liikunta
Ajankohta:3.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Anneli Muona

TK10073 III 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on liikunnallisessa
kuntoutuksessa käytettäviin uusiin liikuntamuotoihin
tutustuminen ja sitä kautta liikunnallisen kuntoutuk-
sen käsitteen syventäminen.
Edeltävät opinnot: Liikunta  osat I ja II.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin.
Ajankohta:1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Anneli Muona

TK1006 Fysiikka 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä niistä fy-
sikaalisista ilmiöistä, joita sovelletaan fysioterapias-

sa. Opiskelija hankkii sellaisia mekaniikan perusval-
miuksia, joita sovelletaan biomekaniikan opiskelussa.
Mekaniikan peruskäsitteet ja yleiset lainalaisuudet,
lämpö-, aalto- ja sähköopin ominaisuudet, joita sovel-
letaan lämmön, aaltoliikkeen ja sähkön hyväksikäy-
tölle terapiassa.
Edeltävät opinnot: Suositellaan mekaniikan kertaa-
mista.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alussa
Ajankohta: 1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK1015 Anatomia ja fysiologia 5 ov
(sisältää osat TK10151A ja TK10152A, 10153A,
10154, 10155)
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee keskeiset
tiedot ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista, eten-
kin tuki- ja liikuntaelimistöstä rakenteellistoiminnal-
lisena kokonaisuutena. Opiskelija ymmärtää anatomi-
sen ja fysiologisen tiedon merkityksen ammattiopin-
noissa ja fysioterapiatyössä. � Solu ja kudokset. Tuki-
ja liikuntaelimistö sekä hermosto. Hengitys- ja veren-
kierto. Ruuansulatus, virtsaneritys, lisääntyminen,
umpieritysjärjestelmä, lämmönsäätely, aistit.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Kahle, Leonhardt & Platzer. 1992 (tai
uudempi). Color Atlas / Textbook of Human Anatomy,
Vol. 1. Locomotor System. Thieme Verlag. Nienstedt,
Hänninen, Arstila & Björkqvist. 1999 (tai uudempi).
Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY. Tai vastaavat
oppikirjat. Opiskelumonisteet.
Ajankohta:1.-2. ja 3.-4. jakso.
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK1013 Johdatus filosofiaan 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa käsityksen filo-
sofiasta tieteen alana ja sen merkityksestä inhimilli-
sessä toiminnassa. Mitä filosofia on, filosofian histo-
rian tärkeimpiä ajattelijoita ja ajatussuuntia, tieteen
filosofian peruskysymyksiä. Etiikka, moraali ja mo-
raalin merkitys ihmisen elämässä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 1.-2. jakso
Vastuuopettaja: Kirsti Hakala

TK1119 Kansainvälisyystietouden perusteet 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pohtii omaa näke-
mystään suomalaisuudesta ja kansainvälisyydestä.
Muodostaa kuvan omasta kulttuurista ja kulttuurin
merkityksestä ihmiselle. Saa tietoa Suomen kehitys-
yhteistyöstä, lähialueyhteistyöstä ja erilaisista opis-
kelijavaihto-ohjelmista. Tutustuu kulttuuriseen hoito-
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työhön ja sähköisen tietoverkon antamiin mahdolli-
suuksiin kansainvälisissä yhteyksissä. - Suomalalai-
suus, kansainvälisyys, kulttuurin kohtaaminen, kehi-
tysyhteistyö, kehitysmaatiedon opintokokonaisuus,
Keski- ja Itä-Euroopan kehittämisohjelma, Suomen
lähialueyhteistyö, terveysalan koulutusohjelman lähi-
alueyhteistyö, opiskelijavaihto, sähköisen tietoverkon
sovellukset.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojen alussa
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK1014 Kasvatustiede 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy kasvatus-
tieteen käsitteisiin ja oppimiseen ilmiönä. Opiskelija
saa valmiudet oppimistilanteiden suunnitteluun, to-
teutukseen ja arviointiin. - Oppimiskäsitykset. Oppi-
misprosessi. Oppimisprosessin ohjaaminen. Oppi-
missuunnitelman tekeminen. Neuvonta/ohjaus/opetus
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Hirsjärvi, Huttunen. Johdatus kasvatus-
tieteeseen ja muu myöhemmin ilmoitettava kirjalli-
suus.
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Kirsti Hakala

TK1019 Sosiologia  1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija oppii jäsentämään ja
tulkitsemaan yksilön ja erilaisten yhteisöjen toimin-
taa sekä omaa ammattialaansa osana yhteiskuntaa ja
sen muutosdynamiikkaa..- Sosiologian peruskäsitteet,
yhteiskunnan muutoksen  rakenteiden piirteitä, sosio-
loginen näkökulma kuntoutukseen ammatillisena toi-
mintana.
Edeltävät opinnot: ei edellytetä
Kirjallisuus: Sovitaan opintojakson alussa
Ajankohta: 1-4 jaksot
Vastuuhenkilö: Soile Palosuo

TK1016 Sosiaalipolitiikka  1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia hahmotta-
maan sosiaalipolitiikka osana yksilöiden ja yhteisöjen
hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa ja toiminta-
ympäristöissä.  Opiskelija saa yleiskuvan sosiaalipo-
litiikasta ja sen osa-alueista, erityisesti sosiaaliturva-
politiikasta ja työpolitiikasta. - Sosiaalipolitiikan ta-
voitteet ja arvolähtökohdat. Erilaiset hyvinvointipoli-
tiikkamallit.  Sosiaaliturvan tukimuodot pääpiirteis-
sään.  Työelämän pelisäännöt.
Edeltävät opinnot: ei edellytetä
Kirjallisuus: Sovitaan opintojakson alussa

Ajankohta: 1-4 jaksot
Vastuuhenkilö: Soile Palosuo

TK2004 Psykologia 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää tietojaan
ihmisen psyykkisestä kehityksestä ja siihen vaikutta-
vista tekijöistä. Kehityksen yleispiirteet ja lainalai-
suudet, motorinen kehitys, kehominuus, liikunta ja ur-
heilu psyykkisen kokonaiskehityksen ja hyvinvoinnin
edistäjänä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: ilmoitetaan luento-opetuksen alussa
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Pirjo Turunen

TK2107 Lääketieteelliset aineet, Fysiatria ja lii-
kuntalääketiede 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu fysiatriseen
diagnostiikkaan ja alan uusimpiin kliinisiin tutkimuk-
siin. Opiskelija saa valmiuksia fysioterapian ja fysiat-
rian väliseen yhteistyöhön. Sisältönä fysiatrian toi-
minta-alueet, fysiatriset tutkimukset, fysiatrian uusin
tutkimustieto. Liikuntalääketieteessä opiskelija ym-
märtää liikunnan merkityksen sairauksien ehkäisynä,
hoidossa ja kuntoutuksessa. Opiskelija tuntee sairau-
den aiheuttaman liikunnan kudosvasteen muuttumi-
sen. Perehtyy sairauksien aiheuttamiin liikuntarajoi-
tuksiin ja liikuntamahdollisuuksiin sairauksien aika-
na. Sisältönä liikunnan ja liikkumattomuuden sekä
sairauksien vaikutukset uusimman tutkimuksen va-
lossa. Rasitusvammat. Liikunta ja lääkkeet.
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia, biomeka-
niikka
Kirjallisuus: Duodecim. 1997. Fysiatria, Vuori &
Taimela (Toim.). 1995. Liikuntalääketiede.
Ajankohta: 4. jakso
Vastuuhenkilö: Kirsti Hakala, Anneli Muona

TK2113 Psykiatria 0.5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy tavallisim-
piin mielenterveys-häiriöihin, psykiatrian eri toimin-
tamuotoihin. Tuntee tavallisimmat psyyken lääkkeet
ja niiden vaikutus terapiaan. Opiskelija ymmärtää yh-
teistyön oleelliseksi toiminnan muodoksi. Psykiatrian
näkökulmat, psyykkiset häiriöt, psykiatrinen hoito ja
kuntoutus.
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia. Psykolo-
gia.
Ajankohta: 2. jakso
Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin
Vastuuhenkilö: Kirsti Hakala
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TK10313 Geriatria 0.5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy vanhenemi-
sen muutoksiin, mihin vanheneminen vaikuttaa toi-
mintakykyyn ja terveyteen. Perehtyä yleisimpiin van-
huuteen liittyviin sairauksiin. Biologiset vanhenemis-
muutokset, toimintakyky ja terveys, liikunta ja vanhe-
neminen, vanhuus ja sairaus.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1jakso
Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin
Vastuuhenkilö: Kirsti Hakala

TK2014 Kansanterveystiede 1ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija hahmottaa kansan-
terveystieteen tutkimusalueen. Osaa epidemiologian
peruskäsitteitä. Osaa kuvata kansanterveystieteen tut-
kimusmenetelmiä ja seurata tieteenalalta tulevaa tut-
kimustietoa sekä arvioida sen hyödyllisyyttä omassa
työssään. Opintojaksolla tarkastellaan kansanterveys-
tieteen teoriaa ja tutkimustuloksia sekä tilastoja suo-
malaisten kuolinsyistä ja riskitekijöistä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojen alussa.
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Kirsti Hakala

TK2016 Tilastotiede 1ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy aineiston
hankinnan ja käsittelyn perusteisiin sekä tilastotieto-
jen graafiseen esitykseen. Opiskelijalle muodostuu
kuva tilastollisen tutkimuksen vaiheista, tilastojen
esittämisestä ja tärkeimmistä tunnusluvuista, toden-
näköisyyslaskennasta ja testauksesta. Tilastollisen
tutkimuksen vaiheet, yleisimmät otantamenetelmät,
mitta-asteikot, yksi- ja kaksiulotteinen frekvenssija-
kauma ja sen esittäminen taulukkoina sekä graafises-
ti. Frekvenssijakauman tärkeimmät tunnusluvut ja
korrelaatio. Todennäköisyyslaskentaa ja tilastollinen
testaus.
Edeltävät opinnot: Ei edellytä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen alussa
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Markku Tulla

TK1009 Englanti 3ov
TK10091 1.vieras kieli (Englanti) I  1 ov
TK10092 1.vieras kieli (Englanti) II  1 ov
TK10093 1.vieras kieli (Englanti) III  1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia terveyden-
huoltoalaan liittyvää perussanastoa ja fraseologiaa ja
selviytyä ammattiin liittyvistä keskeisistä kielenkäyt-
tötilanteista. Opiskleija pystyy keskustelemaan laa-

jemmin terveydenhuoltoon liittyvistä kysymyksistä,
omasta alasta ja koulutuksesta. Opiskelija oppii ym-
märtämään omaan alaan ja ammattiin liittyviä tekste-
jä, harjaantuu käyttämään apuneuvoja tekstin tulkin-
nassa ja laatimaan kirjallisia esityksiä. Perussanastoa
(mm. ammattinimikkeet, osastot, anatomia)  asiakas-
tilanteita, opastuksia, hoito-ohjeita, ryhmäkeskuste-
luita artikkeleiden pohjalta, esitelmiä, kuullunymmär-
tämisharjoituksia, tekstin rakenteen ja sisällön hah-
mottamista, sanojen johtamista, kirjallisten esitysten
laatimista.
Edeltävät opinnot:  Ei edellytetä
Kirjallisuus: Opetusmonisteet
Ajankohta: 1.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Jaana Alhainen

TK 1217 Terveystaloustiede 1ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on, että opiskelija
liittää taloudellisen ajattelun osaksi ammatillista
osaamistaan. Taloustieteen peruskäsitteet ja ajattelu-
tavat. Tehokkuus ja tuottavuus ja niiden arviointi ter-
veydenhuollossa.
Edeltävät opinnot: Terveyden- ja sosiaalihuollon
palvelujärjestelmä.
Kirjallisuus: Sintonen, ym. 1997. Terveystaloustie-
de. WSOY.
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Soile Palosuo

TK1008 Suomen kieli ja viestintä 2ov
TK10081 Suomen kieli ja viestintä I 1 ov
TK10082 Suomen kieli ja viestintä II 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Puheviestintä (1 ov): Opiskelija
on selvillä viestintätilanteessa vaikuttavista tekijöistä
ja niiden merkityksestä tilanteen kannalta. Opiskelija
tulee tietoiseksi esiintymisvalmiuksistaan ja suhtau-
tuu myönteisesti niiden kehittämiseen. Opiskelija op-
pii ilmaisemaan itseään ja asioita selkeästi, luonte-
vasti ja tilanteen vaatimalla tavalla. - Opetus sisältää
suullisen ilmaisun perusteita, yksilö- ja ryhmätilantei-
den videointia ja erittelyä, viestintätaitojen harjoitte-
lua ja perehtymistä suomalaiseen puhekulttuuriin.
Kirjallinen viestintä (1ov): Eri tekstityyppien ominai-
suudet. Kielenhuolto. Tutkimusten ym. kirjallisten
töiden laatimisen liittyvät asiat.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Repo-Nuutinen: Aikuisten viestintätai-
to, muu opettajan osoittama kirjallisuus ja opetusmo-
nisteet
Ajankohta: Puheviestintä (1 ov): 1. Jakso, Kirjalli-
nen viestintä 2. Tai 4. jakso
Vastuuhenkilö: Annele Alasoini
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2 Fysioterapian ammatti-
opinnot

TK2122A Fysioterapian historia ja filosofia 2ov
TK21221 Fysioterapian historia ja filosofia I 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy fysiotera-
pia-ammatin kehitykseen ja toimintaan. Hän ymmär-
tää yhteiskunnan muuttumisen vaikutukset fysiotera-
pian kehittymiseen. Opiskelija ymmärtää eettisyyden
työn pohjana. Sisältöinä fysioterapian kehitys 1900-
luvun Suomessa, eri kehitysvaiheet ja muuttumiseen
vaikuttavat tekijät. Fysioterapian käyttäjäryhmien
muuttuminen eri aikoina. Fysioterapeuttikoulutuksen
historia. Fysioterapiatyön historialliset vaiheet. Fy-
sioterapian eettiset perusteet.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Lehtonen K. ym. (1987): Fysioterapia-
vastaus nykyajan stressiin ja kiireeseen. Löfman
A(1993) Lääkitysvoimistelijasta fysioterapeutiksi.
Fysioterapialiitto. Muuta kirjallisuutta sopimuksen
mukaan.
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK21222 Fysioterapian historia ja filosofia I 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää erilaisten
fysioterapiaa ohjaavien säädösten ja näkemysten mer-
kityksen fysioterapian kehitykseen. Opiskelija pohtii
fysioterapian tiede- ja arvoperustaa, johon perustuu
ammattietiikka. Sisältöinä fysioterapian filosofiset ja
eettisen perusteet. Fysioterapian kriittinen tarkastelu
terveydenhuollon palvelujärjestelmänä.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ja harjaannuttavat
ammattiopinnot.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 1. jakso.
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK1011A Fysioterapia ammattina 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija muodostaa koko-
naiskuvan fysioterapiasta työnä ja ammattina sekä fy-
sioterapeutin edellyttämistä valmiuksista. Opiskelija
perehtyy fysioterapiaan osana terveys- ja kuntoutus-
järjestelmää. Opiskelija on selvillä väestön fysiotera-
pian tarpeesta. Oman ammattialan kokonaisuuden jä-
sentäminen. Fysioterapiatyöhön tutustuminen ja fy-
sioterapian ammattitaidon jäsentäminen kehittävää
työntutkimusta apuna käyttäen. Oman ammatillisen
kasvuprosessin käynnistäminen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Talvitie ym. (1993). Ehdotusfysiotera-

peuttikoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi.
Kunnallisliitto. Viitanen, E. (1994) Fysioterapia kan-
santerveystyössä. Tampereen yliopisto. Muuta kirjal-
lisuutta sopimuksen mukaan. Talvitie ym. 1999. Fy-
sioterapia.
Ajankohta: 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK1023 Terveyden edistäminen 2 ov
TK10231 osa I 1 ov, TK10232 osa II  1ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy terveyskas-
vatuksen mahdollisuuksiin, keinoihin ja painopiste-
alueisiin väestön terveyden edistämiseksi monitie-
teellisestä näkökulmasta. Terveyden edistäminen ta-
voitteet ja toimintamuodot. Terveyden edistämisen
eettiset periaatteet. Terveyskäyttäytyminen kulttuuri-
sena ilmiönä terveyden valottaminen psykologiatie-
teeseen perustuvien teorioiden ja tutkimusten kautta.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Vertio 1992. Terveyden edistäminen.
Kettunen, T. ym. 1996. Terveyskasvatus arjen neu-
vontatyössä. Muu myöhemmin ilmoitettava kirjalli-
suus.
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Anneli Muona, Leena Rihto

TK1021A Kuntoutus 3 ov
TK10211A Kuntoutus I    2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä tervey-
den- ja sosiaalihuollon sekä liikuntatoimen organisaa-
tioista, tavoitteista ja toiminnasta sekä niitä ohjaavis-
ta keskeisistä laeista, muista määräyksistä ja ohjel-
mista. Opiskelija perehtyy kuntoutuksen historiaan ja
filosofiaan ja kuntoutuksen eri osa-alueisiin. Opiske-
lija ymmärtää kuntouttavan työotteen merkityksen
yhteistyössä. Opiskelija ymmärtää fysioterapian
asiantuntijuuden merkityksen kuntoutuksessa. Opis-
kelija tutustuu poikkeusolojen terveydenhuoltoon �
Alan organisaatiot ja keskeinen lainsäädäntö. Johda-
tus kuntoutukseen, kuntoutuksen historia ja filosofia.
Kuntoutus osana yhteiskunnallisten toimintajärjestel-
mää. Kuntoutustyöote. Yhteistyö kuntoutuksessa.
Edeltävät opinnot:. Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Taipale ym. 1995. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon perusteet. Tossavainen.1992.Kuntoutus
uudistuu, Kuntoutuslainsäädäntö. Suikkanen
ym.1995.Kuntoutuksen ulottuvuudet. Kallanranta
ym.2001.Kuntoutus. Muu ajankohtainen kirjallisuus.
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Kirsti Hakala
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TK10211B Kuntoutus II 1ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija kykenee rakentavaan
yhteistyöhön ja omaa valmiudet toimia kriittisen fy-
sioterapian asiantuntijana sekä tekee kuntoutustarvet-
ta ja �mahdollisuuksia kartoittavaa selvitystä ja osal-
listuu kuntoutuksen suunnitteluun. - Tutustuu kuntou-
tussuunnitelman laatimiseen, osallistuu erilaisiin
kuntoutuksen työryhmiin alueellisella ja paikallisella
tasolla. Osallistuu erilaisiin kuntoutuksen suunnitte-
lu- ja kehittämisprojekteihin.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ja harjaannuttavat
ammattiopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Kirsti Hakala

TK2027 Kuormitusfysiologia 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hahmottaa liikunnan
ja kuormituksen fysiologiset vaikutukset. Tältä poh-
jalta hän ymmärtää kuntotestauksen ja harjoitusohjel-
mien laadinnan pääpiirteet. Sisältönä liikunnassa käy-
tettyjen kuormitustapojen ja olosuhteiden vaikutus
hengitys- ja verenkiertoelimistöön, hengityselimis-
töön.
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia
Kirjallisuus : Bouchard, Shephard, Stephens ed.
(1994) Physical Activity, Fitness, and Health (sovel-
tuvin osin).Häkkinen K., Voimaharjoittelun perusteet
(soveltuvin osin)Testaustoiminnan perusteet toim.
Liite ry (soveltuvin osin), Wilmore, Costill 1994 Phy-
siology of Sport and exercise,  McArdle K. Exercise
physiology, .
Ajankohta:3. jakso
Vastuuhenkilö: Anneli Muona

TK2030 Toiminnallinen anatomia 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tunnistaa kehon eri
rakenteita ja ymmärtää lihastasapainon ja liikkeiden
merkityksen ihmisen toimintakyvyssä. Sisältöinä ke-
hon anatomiaan liittyvien maamerkkien, lihasten
kiinnityskohtien ja hermojen palpointi. Lihastasapai-
no ja liikkeiden analysointi.
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia, biomeka-
niikka.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 4. jakso.
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK1024A Motorinen oppiminen 2ov
TK10241A Motorinen oppiminen I  1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä ihmisen
kasvusta ja kehityksestä eri elämänvaiheiden aikana

ja ymmärtää ihmisen yhteisöllisenä, kokonaisvaltai-
sena ja toimivana yksilönä. Sisältöinä on ihmisen kas-
vu ja motorinen kehitys. Eri havainto- ja aistintoimin-
tojen kehityksestä ja merkityksestä motorisessa oppi-
misessa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Gallahue & Ozmun. 1997. Understan-
ding Motor Development.
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Leena Rihto

TK10242A Motorinen oppiminen II 1ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä ihmisen
oppimiseen ja ohjaamiseen vaikuttavista tekijöistä.
Opiskelija ymmärtää motorisen oppimisen periaatteet
ja erilaisten kontrollijärjestelmien toimintaa. Opiske-
lija perehtyy motorisen taidon opettamisen ja ohjaa-
misen perusteisiin niin, että oppijan oma aktiivisuus
herää. Opiskelija harjaantuu eri opettamismenetelmi-
en käytössä yksilön ohjaamisessa ja oppimistulosten
arvioinnissa. Sisältöinä motorisen oppimisen teoriat
ja kontrollijärjestelmät. Kognitiivisten taitojen merki-
tys. Oppimisteoreettiset perusteet, keinot ja sovelluk-
set motoriselle oppimiselle ja ohjaamiselle.  Opetta-
misen ja ohjaamisen strategiat fysioterapiassa.
Edeltävät opinnot: Motorinen oppiminen I, oppimis-
psykologia.
Kirjallisuus: Shumway-Cook, A., Woollacott, M.
1995. Motor Control. Theory and Practical Applica-
tions.. Muu myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus.
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Leena Rihto

TK2003A Terapeuttinen harjoittelu I 1ov/ liikku-
misen perusteet, LHT, venyttelyn perusteet
TK4003A Terapeuttinen harjoittelu II ja III 4ov/
kuntosaliohjauksen perusteet, tautiryhmittäinen tar-
kastelu (sydän- ja verenkiertoelimistö, tuki- ja liikun-
taelimistö, hengityselimistö, mielenterveys, vanhus-
väestön liikunta, aineenvaihdunnalliset ongelmat
(diabetes, painon hallinta)
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää harjoittelun vaikutukset toimintaan. Hän
perehtyy harjoittelua tehostaviin ja helpottaviin me-
netelmiin sekä tutustuu harjoitusvälineiden käyttö-
mahdollisuuksiin terapiatilanteissa. Ensimmäisessä
osassa opiskelija perehtyy liikkumisen ohjaamiseen
ja lääkinnällisen harjoittelun ja venyttelyn perustei-
siin sekä harjaantuu laatimaan perusharjoitteluohjel-
man atk-pohjaista harjoittelukuvastoa (physiotools-
ohjelma) apuna käyttäen. Toisessa osassa opiskelija
perehtyy kuntosaliharjoittelun perusteisiin ja harjaan-
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tuu yksilöllisen kuntosaliohjelman suunnittelussa, oh-
jauksessa ja arvioinnissa. Kolmannessa osassa opis-
kelija oppii arvioimaan asiakkaan tilannetta ennalta-
ehkäisevästi tai sairauden tai trauman jälkitiloissa
sekä ymmärtää harjoitteiden ohjauksen ja neuvonnan
tärkeyden sekä yksilölliset erot eri tautiryhmien eri-
tyiskysymyksissä.
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia (osa I),
biomekaniikka (osa II), liikuntafysiologia (osa III).
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan myö-
hemmin.
Ajankohta: ,  I osa 3.-4. jakso, II osa 1.-2. jakso, osa
III 3.-4.jakso
Vastuuhenkilö: Leena Rihto

TK2003 Terapeuttinen harjoittelu I 1ov
TK40032 Terapeuttinen harjoittelu II 4ov
Tavoitteet ja sisältö: Ensimmäisessä osassa opiskeli-
ja perehtyy harjoitusohjelmien suunnitteluun tera-
peuttisessa ja kuntouttavassa mielessä   soveltaen bio-
mekaniikassa oppimaansa teoriaa. Hän perehtyy har-
joittelun käytäntöön. Sisältöinä aerobinen ja anaero-
binen harjoittelu, harjoitteluohjelmien suunnittelu ja
toteutus. Toisessa osassa opiskelija oppii soveltamaan
harjoittelua  turvallisesti erilaisten sairausryhmien
erityistilanteet huomioiden.
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia, biomeka-
niikka, liikuntafysiologia.
Ajankohta: ,  I osa 2. jakso, II osa 3. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan myö-
hemmin.
Vastuuhenkilö: Anneli Muona (I osa) , Kirsti Hakala
(II osa)

TK4022A  Manuaalinen terapia 4 ov
TK40221 Manuaalinen terapia I 1 ov
TK40222 Manuaalinen terapia II 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Osa I: Opiskelija perehtyy pal-
pointiin tutkimusmenetelmänä ja  soveltaa anatomian
tietämystään hierontaan. Oppii perusotteet hieronnas-
ta.  Osa II: Opiskelija tietää manuaalisen terapian
mahdollisuudet, osaa soveltaa niitä käytännön fysio-
terapiassa ja arvioi kriittisesti niitä tuki- ja liikuntaeli-
mistön toimintavajauksissa. Sisältönä manuaalisen
terapian tutkimusmenetelmät, raajojen nivelten ma-
nuaalinen mobilisaatio, nivelten teippaus ja rangan
manuaalisen käsittelyn perusteet.
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia. Orientoi-
vat ammattiopinnot. Liikkumis- ja toimintakyvyn ar-
viointi ja fysioterapian suunnittelu.
Kirjallisuus: Asmussen, P. D. ym. 1998. Lihashuolto.

Hieronta, kuntosaliharjoittelu, teippaus ja venyttely.
Kaltenborn, F. &  Evjenth, O. 1997. Manual Mobilisa-
tion of the Joints. Koistinen, J. ym. 1998. Selän raken-
ne, toiminta ja kuntoutus.
Ajankohta: 2.-3. jakso
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK1025 Apuvälineet ja yhdyskuntasuunnittelu
 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy erilaisiin
liikunta- ja toimintakykyä edistäviin apuvälineisiin ja
niiden merkitykseen yksilön, yhteisön ja yhteiskun-
nan kannalta. Opiskelija oppii tarkastelemaan ympä-
ristöään esteettömyyden näkökulmasta. Opiskelija
oppii arvioimaan teknisten laitteiden ja välineiden so-
veltuvuutta eri käyttäjäryhmillä. Opiskelija perehtyy
liikkumisen, ympäristön ja kommunikoinnin välinei-
siin sekä päivittäisten toimintojen apuvälineisiin että
erilaisiin toimivan ja turvallisen kodin turvajärjestel-
miin.
Edeltävät opinnot: Biomekaniikka
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alussa.
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö:  Leena Rihto

TK2029 Liikunnan didaktiikka ja erityisryhmien
liikunta, I osa 1 ov
TK4019A Liikunnan didaktiikka ja eritysryhmien
liikunta, II osa 3ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija hahmottaa erityis-
ryhmien liikunnan ja liikuntatuokioiden suunnittelun,
toteutuksen ja arvioinnin periaatteet sekä yleisesti
että omalla toimialueellaan. Tämän tietoaineksen va-
rassa hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan
omaan toimialaan liittyvän erityisliikunta-projektin. -
liikuntatuokioiden suunnittelu, toteutus ja arviointi.
Tavallisimmat liikunnassa käytetyt opetusmuodot ja
opetusvälineet. Liikuntaharjoitusten perusteet, riski-
tekijät ja vaikutukset. Erityisryhmien liikunnan perus-
teet. Liikunnan organisointi eri-ikäisille ryhmille ja
erityisryhmille.
Edeltävät opinnot: Liikunta
Kirjallisuus: Mosston M., Ashworth S 1994 Teach-
ing Physical Education. Heikinaro-Johansson P.,
Kolkka H. 1999 Koululiikuntaa kaikille. Erityisryh-
mien liikunta I ja II, toim. E. Mälkiä (1992) Muu erik-
seen sovittava kirjallisuus.
Ajankohta:  3. ja 1. jakso
Vastuuhenkilö: Anneli Muona
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TK2019 Liikunta pedagogiikka ja erityisryhmien
liikunta, I osa 1 ov
TK4019 Liikuntapedagogiikka ja eritysryhmien
liikunta, II osa 3ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija hahmottaa erityis-
ryhmien liikunnan ja liikuntatuokioiden suunnittelun,
toteutuksen ja arvioinnin periaatteet sekä yleisesti
että omalla toimialueellaan. Tämän tietoaineksen va-
rassa hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan
omaan toimialaan liittyvän erityisliikunta-projektin.
Sisältönä liikuntatuokioiden suunnittelu, toteutus ja
arviointi. Tavallisimmat liikunnassa käytetyt opetus-
muodot ja opetusvälineet. Liikuntaharjoitusten perus-
teet, riskitekijät ja vaikutukset. Erityisryhmien liikun-
nan perusteet. Liikunnan organisointi eri-ikäisille
ryhmille ja erityis-ryhmille.
Edeltävät opinnot: Liikunta
Ajankohta:  3. ja 1. jakso
Kirjallisuus: Erityisryhmien liikunta I ja II, toim. E.
Mälkiä (1992) Muu erikseen sovittava kirjallisuus
Vastuuhenkilö: Anneli Muona

TK2012 Neuroterapiat 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy neurotera-
pioiden historiaan perusteisiin ja menetelmiin. Opis-
kelija oppii soveltamaan perus- ja menetelmätietoa
erilaisten neurologisten potilaiden fysioterapiaan ja
osaa toimia kuntoutustyöryhmän jäsenenä kehittyen
työssään. Neurologisten ja neuropsykologisten häiriö-
tilojen syyt ja ilmeneminen Arviointimenetelmät tera-
pian lähtökohtana ja seurannan apuna. Neurologinen
potilas aktiivisena oppijana. Erilaiset neuroterapeutti-
set lähestymistavat. Kuntoutusmahdollisuuksien arvi-
ointi ja toteutus.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot. Orientoivat am-
mattiopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin
Ajankohta: 1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK2018 Neuropsykologia 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija oppii ymmärtämään
aivoperäisistä henkisen suorituskyvyn häiriöistä kär-
siviä aikuisia potilaita sekä saa valmiuksia auttaa neu-
ropsykologisista häiriöistä kärsiviä asiakkaita, poti-
laita sekä saa valmiuksia auttaa neuropsykologisista
häiriöistä kärsiviä asiakkaita. Aivopuoliskojen työn-
jako, neuropsykologiset oireyhtymät, neuropsykolo-
giset häiriöt eräissä sairauksissa, neuropsykologinen
kuntoutus.
Edeltävät opinnot: Psykologia I
Kirjallisuus: Kuikka, Pulliainen, Hänninen, Neuro-
psykologian perusteet ja Lyytinen, ym. 1995. Oppi-

misvaikeudet. Neuropsykologinen näkökulma.
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Pirjo Turunen

TK20072 Kvalitatiivinen tutkimus 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy laadulli-
seen tutkimustraditioon ja yleisimmin fysioterapiassa
käytettyihin laadullisiin tutkimusmenetelmiin. Filo-
sofiset, ontologiset ja epistemiologiset lähtökohdat
laadullisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivinen tutki-
musprosessi. Fenomenologinen tutkimus. Historialli-
nen tutkimus. Case study. Toimintatutkimus.
Edeltävät opinnot:  Perusopinnot. Orientoivat am-
mattiopinnot.
Ajankohta: 2. jakso
Kirjallisuus: Ajankohtaisia artikkeleja
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK2118 Fysioterapiapalvelujen suunnittelu ja
markkinointi 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tunnistaa fysiotera-
pian erilaiset arviointikohteet ja kykenee erilaisia ar-
viointimenetelmiä käyttäen kriittisesti arvioimaan fy-
sioterapian mahdollisuuksia. Opiskelija arvioi fysio-
terapiapalveluja osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa
sekä liikuntatointa ja pystyy tekemään ehdotuksia fy-
sioterapiapalvelujen tarkoituksenmukaisesta käytös-
tä. Sisältönä palvelujärjestelmien arviointi. Fysiotera-
pian hallinto ja kehittäminen, tuotteistaminen. Fysio-
terapiapalvelujen priorisointi ja markkinointi.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ja harjaannuttavat
ammattiopinnot
Kirjallisuus: Sairaalaliitto. 1993. Fysioterapiapalve-
lujen tuotteistaminen, kustannuslaskenta ja hinnoitte-
lu
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK10212 Kuntoutus  1ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija kykenee rakentavaan
yhteistyöhön ja omaa valmiudet toimia kriittisen fy-
sioterapian asiantuntijana sekä tekee kuntoutustarvet-
ta ja �mahdollisuuksia kartoittavaa selvitystä ja osal-
listuu kuntoutuksen suunnitteluun. Sisältönä osallis-
tuminen kuntoutussuunnitelman laatimiseen, osallis-
tuminen erilaisiin kuntoutuksen työryhmiin alueelli-
sella ja paikallisella tasolla. Osallistuminen erilaisiin
kuntoutuksen suunnittelu- ja kehittämisprojekteihin.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ja harjaannuttavat
ammattiopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Kirsti Hakala
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TK2119 Fysioterapian laadun ja vaikuttavuuden
arviointi 1ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää laadun
merkityksen terveydenhuollossa. Opiskelija saa val-
miuksia mitata fysioterapian laatua osana kuntoutuk-
sen vaikuttavuutta. Sisältönä laadun määrittely, laa-
dun arviointimenetelmät, laadun mittarit, laadun ja
vaikuttavuuden mittaaminen.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ja harjaannuttavat
ammattiopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Kirsti Hakala

TK2122 Fysioterapian historia ja filosofia 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää erilaisten
fysioterapiaa ohjaavien näkemysten merkityksen fy-
sioterapian kehitykseen.  Syventää tietouttaan fysio-
terapian historiasta ja ymmärtämystään yhteiskunnan
muutosprosessien vaikutuksesta fysioterapian kehi-
tykseen ja tulevaisuuden näkymiin. Opiskelija pohtii
fysioterapian tiede- ja arvoperustaa. Fysioterapian fi-
losofiset ja eettisen perusteet. Fysioterapian historial-
linen kehitys ja yhteydet muiden maiden kehitykseen.
Fysioterapian kriittinen tarkastelu terveydenhuollon
palvelujärjestelmänä.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ja harjaannuttavat
ammattiopinnot.
Kirjallisuus: Talvitie U (1991): Läkintävoimistelijan
työn kehitysvaiheita. Jyväskylän yliopisto. Muu ajan-
kohtainen materiaali.
Ajankohta: 1. jakso.
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK2021 Fysioterapiatietojen valikoiva syventämi-
nen 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hyödyntää olemassa
olevaa tutkimus- ja teoriatietoa fysioterapiakäytän-
töön sekä pystyy kriittisen arvioinnin kautta kehitty-
mään ja kehittämään fysioterapiaa. Fysioterapian
kriittinen toteuttaminen ja kehittäminen. Osallistumi-
nen arvioivaan kriittiseen keskusteluun fysioterapian
asiantuntijana.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ja harjaannuttavat
ammattiopinnot
Ajankohta: 1. jakso
Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

4 Harjoittelu

TK4012 Orientoiva harjoittelu 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on omaan ammatti-
kulttuuriin tutustuminen ja oman ammattialan yhteis-
kunnallisen merkityksen oivaltaminen. Tutustuminen
käyttäjäryhmiin, nuoriin ja ikääntyviin. Harjoittelu
integroituu kiinteästi fysioterapian historian ja filoso-
fian sekä fysioterapia ammattina opintojaksoihin. Fy-
sioterapiatyön työprosessiin perehtyminen. Tiettyyn
toimialaan tai organisaation sisäiseen toimintaan tu-
tustuminen osana fysioterapiapalvelujärjestelmän toi-
mintaa. Fysioterapiatyön ja työtehtävien analysointi.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK40082 Harjoittelu II 6 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy kohtaamaan
erilaisia ihmisiä terapiatilanteissa ja harjaantuu to-
teuttamaan fysioterapiaa tuloksellisesti. Opiskelija
harjaantuu arvioimaan fysioterapiaan hakeutuneiden
fysioterapian tarvetta ja suunnittelemaan fysioterapi-
aa eri käyttäjäryhmille. Opiskelijalla on valmiudet
käyttää erilaisia tiedonhankintamenetelmiä ja kyke-
nee hyödyntämään niitä monipuolisesti fysioterapian
osa-alueilla. Opiskelijalla on valmiudet osallistua fy-
sioterapian asiantuntijana erilaisiin työryhmiin ja yk-
silöllisten kuntoutussuunnitelmien laadintaan ja seu-
rantaan. Opiskelija ymmärtää sairastumisen ja/tai
vammautumisen yksilöllisenä, kulttuurillisena ja yh-
teiskunnallisena ilmiönä ja kykenee arvioimaan fysio-
terapian vaikuttavuutta ja omaa ammatillista kasvu-
aan. Fysioterapian työtoiminta terveyden- ja sosiaali-
huollon sekä liikuntatoimen alalle.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ammattiopinnot
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK2020 Yrittäjyys/harjoittelu 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu fysioterapi-
an alueen yrittäjyyteen ja oppii perusteet yrittämises-
tä. Sisältö toteutuu harjoitteluna jossa kirjallisten töi-
den avulla perehdytään yrittäjyyteen.
Edeltävät opinnot:  Harjoittelut I-III.
Ajankohta: 4. Jakso
Kirjallisuus: . Suomen fysioterapeuttiliitto. 1998.
Fysioterapeutin yrittäjäopas.
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen
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TK4005 Harjoittelu III 8ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy kohtaamaan
erilaisia ihmisiä terapiatilanteissa ja harjaantuu suju-
vammin toteuttamaan fysioterapiaa tuloksellisesti.
Opiskelija harjaantuu kriittisemmin arvioimaan fysio-
terapiaan hakeutuneiden fysioterapian tarvetta ja
suunnittelemaan fysioterapiaa eri käyttäjäryhmille.
Opiskelijalla on valmiudet käyttää erilaisia tiedon-
hankintamenetelmiä ja kykenee aktiivisesti hyödyntä-
mään niitä  fysioterapian osa-alueilla. Opiskelijan toi-
minta on itsenäisempää ja opiskelijalla on valmiudet
osallistua fysioterapian asiantuntijana erilaisiin työ-
ryhmiin ja yksilöllisten kuntoutussuunnitelmien laa-
dintaan ja seurantaan. Opiskelija ymmärtää sairastu-
misen ja/tai vammautumisen yksilöllisenä, kulttuuril-
lisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä ja kykenee arvi-
oimaan fysioterapian vaikuttavuutta ja omaa ammatil-
lista kasvuaan.
Fysioterapian työtoiminta terveyden- ja sosiaalihuol-
lon sekä liikuntatoimen alalle.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ammattiopinnot
Ajankohta: 4. jakso
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

TK4000 Syventävä harjoittelu 7 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija toteuttaa kriittisesti
fysioterapiaa ja tekee esityksiä omasta ammatillisesta
kasvusta. Opiskelija toimii kriittisenä asiantuntijan ja
suunnittelijana oman arvioivan suhtautumisen palve-
lujärjestelmään ja käyttäjiin ja suhteuttaa suomalaista
fysioterapiaa kansainväliseen toimintaan. Fysiotera-
pian työtoiminnasta kuntoutuksen ja hallinnan alueil-
la. Kansainvälisyystoiminta.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ja harjaannuttavat
ammattiopinnot.
Ajankohta: 2. Jakso
Vastuuhenkilö: Anna-Riitta Mikkonen

5 Opinnäytetyö

Opinnäytetyö 10 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy itsenäisesti
ohjattuna käyttämään teoreettista ja empiiristä tietoa,
suunnittelemaan ja toteuttamaan fysioterapiaan liitty-
vän tutkimus- tai kehitys- ja selvitystyön. Opinnäyte-
työssä opiskelija osoittaa valmiuksia soveltaa tieto-
jaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä am-
matti- ja asiantuntijatehtävissä sekä osoittaa ammatil-
lisen asiantuntijuuden syvällistä ja laaja-alaista hal-
lintaa. Opinnäytetyö on joko soveltavaa tutkimusta tai
kehitys- ja selvitystyötä. Opinnäytetyö voi olla joko
empiirinen kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen tutki-

mus tai teoreettinen tutkimus. Kehitys- ja selvitystyöt
ovat luonteeltaan projektitöitä.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ja harjaannuttavat
ammattiopinnot.
Ajankohta: 1.- 4. opintovuosi

TK5011 Tutkimusseminaari I  1ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijan tieteellisen ajatte-
lun kehittyminen tieteelliseen ajattelutapaan kuulu-
van argumentoinnin, väitteiden puolustamisen, pa-
lautteen sekä keskustelutaidon opettelun avulla. Opis-
kelija harjaantuu ohjattuna opinnäytetyönsä suunnit-
teluun sekä tiedonhankintaan. Seminaareissa opiske-
lija harjaantuu esittämään tutkimussuunnitelmansa
sekä kirjallisesti että suullisesti perustellen tekemän-
sä ratkaisut aihevalinnan, tutkimusmenetelmän sekä
aineistonkeruu- ja analyysimenetelmien osalta. Kir-
jallinen tutkimussuunnitelma, joka sisältää tutkimus-
prosessin eri vaiheet.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ja harjaannuttavat
ammattiopinnot.

TK5012 Tutkimusseminaari II
TK5013 Itsenäinen työskentely ja ohjaus 7ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija esittelee hyväksytyn
opinnäytetyönsä kirjallisesti ja suullisesti seminaa-
reissa ja hän osoittaa saavuttaneensa kyvyn suulliseen
ja kirjalliseen tieteelliseen esittämiseen. Seminaareis-
sa opiskelija osoittaa tiedon teoreettista ja käytännöl-
listä hallintaa ja osaa soveltaa tietoa sekä opinnäyte-
työssä että ammatin kehittämisessä Kirjallinen ja
suullinen opinnäytetyön esittely.
Edeltävät opinnot: Orientoivat ja harjaannuttavat
ammattiopinnot. Tutkimusseminaari I.
Vastuuhenkilö: Kirsti Hakala
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Koulutusohjelman yleiset
tavoitteet

Hoitotyön koulutusohjelmassa koulutetaan asiantun-
tijoita hoitotyön ja terveydenhoitotyön suunnittelu-,
toteutus- ja kehittämistehtäviin. Koulutuksen aikana
opiskelija kasvaa työelämän ammattilaiseksi ja asian-
tuntijaksi, jolla on neljä valmiusaluetta: taitotieto, ke-
hittämis-,  johtamis- ja yrittäjyysvalmiudet. Asiantun-
tijuuden tietoperustana on hoitotiede. Koulutuksen ai-
kana opiskelija oppii toteuttamaan, kehittämään ja
uudistamaan ammattikäytäntöä väestön hyvinvoinnin
edistämiseksi. Lisäksi opiskelija oppii toimimaan am-
matissaan itsenäisesti sekä yhteistyössä oman ja tois-
ten ammattialojen edustajien kanssa kansallisesti ja
kansainvälisesti. Koulutuksen aikana opiskelija
omaksuu aktiivisen roolin asiantuntijuutensa jatku-
vaan kehittämiseen. Sairaanhoitajan (AMK) ja ter-
veydenhoitajan (AMK) koulutus noudattaa yleissai-
raanhoidosta  sairaanhoitajakoulutusta vastaavia EU-
direktiivien säädöksiä (77/452/ETY, 77/453/ETY).

Opiskeluympäristönä on avoin oppimisympäristö,
jossa oppiminen perustuu sosiokonstruktiiviseen op-
pimiskäsitykseen. Oppimismenetelminä käytetään
erilaisia yhteistoiminnallisia ja projektityön menetel-
miä, luentoja, luentokeskusteluja, harjoittelua sekä it-
senäistä opiskelua. Oppimisympäristössä hyödynne-
tään teknologiaa, jota opiskelija pystyy soveltamaan
tulevaisuudessa ammatissaan.

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan sekä sisäisin
että ulkoisin arviointimenetelmin. Sisäistä arviointia
on opiskelijan itsearviointi, johon opiskelijaa ohja-
taan opintojen alusta alkaen. Ulkoinen arviointi tar-
koittaa vertaisarviointia sekä opettajilta ja ohjaajilta
saatua arviointia, jota toteutetaan sekä formatiivisena
että summatiivisena, määrällisenä ja/tai laadullisena
arviointina.

Terveysalan/hoitotyön koulutusohjelmassa on kaksi
suuntautumisvaihtoehtoa: Hoitotyön ja terveyden-
hoitotyön suuntautumisvaihtoehdot.

Hoitotyön
suuntautumisvaihtoehdon
tavoitteet

Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon sosiaali- ja ter-
veysalan ammattikorkeakoulututkinto (140 ov, ) joh-
taa sairaanhoitajan ammattipätevyyteen.

Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on
kouluttaa sairaanhoitajia, joilla on laajat tiedolliset ja
taidolliset valmiudet toimia hoitotyössä. Hän toimii
itsenäisesti alansa hoitotyön suunnittelu-, toteutus-,
arviointi- ja kehittämistehtävissä. Hän osoittaa vas-
tuullisuutta työssään sekä arvioi oman ja työyksik-
könsä hoitotyön laatua ja toiminnan taloudellisuutta
ottaen huomioon yhteiskunnan rakenteet, toiminnat ja
niissä tapahtuvat muutokset. Sairaanhoitajalla on vä-
littömään hoitotyöhön tarvittavat  kliiniset taidot sekä
vuorovaikutustaidot erilaisten yksilöiden, perheiden
ja yhteisöjen hoitotyössä. Hän kykenee monikulttuu-
riseen yhteistyöhön yksilöiden, perheiden, yhteisöjen
ja asiakkaan/potilaan hoitoon osallistuvien kanssa.

Reflektioon ja tiimityöskentelyyn perustuen sairaan-
hoitaja oppii itseohjautuvuuteen ja oman työn perus-
teltuun kehittämiseen. Hän oppii käsitteelliseen ja
kriittiseen ajatteluun sekä tiedonhankintaan.  Hän
pystyy hyödyntämään näitä taitoja hoitotyön päätök-
sentekoprosessissa. Lisäksi hän kykenee hyödyntä-
mään työssään hoitotieteen ja lähitieteiden tutkimus-
tuloksia ja kehittämään ammattitaitoaan ja työyhtei-
söään kehittämishankkeiden, tutkimusten, opiskelun
ja kansainvälisen toiminnan avulla. Hän sisäistää vas-
tuunsa jatkuvasta kehittymisestään ihmisenä ja sai-
raanhoitajana. Sairaanhoitaja tiedostaa hoitotyön yh-
teiskunnallisen merkityksen ja oman roolinsa yhteis-
kunnassa.

Sairaanhoitajan  toiminta-alue
Terveysalan/sosiaali- ja terveysalan  ammattikorkea-
koulututkinnon suorittanut sairaanhoitaja (AMK) toi-
mii terveyden- ja sosiaalihuollon osa-alueilla hoito-
työn asiantuntijana ehkäisevän, hoitavan ja kuntoutta-
van hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvi-
oinnissa kotimaassa ja ulkomailla. Hän toimii erilais-
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ten työryhmien asiantuntijana ja oman alansa kehittä-
jänä. Hän voi toimia myös julkisen ja yksityisen ter-
veydenhuollon hoitoalan esimiestehtävissä. Sairaan-
hoitaja kykenee koulutuksensa perusteella toimimaan
myös yhdyskuntasuunnittelussa hoitotyön asiantunti-
jana. Sairaanhoitaja työskentelee muun muassa perus-
terveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, itsenäi-
senä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä sekä erilais-
ten terveyden- ja sosiaalihuollon alueilla toimivien
järjestöjen palveluksessa.

Terveydenhoitotyön
suuntautumisvaihtoehdon
tavoitteet

Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon sosi-
aali- ja terveysalan  ammattikorkeakoulututkinto (160
ov) johtaa terveydenhoitajan ammattipätevyyteen.

Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon tavoit-
teena on kouluttaa terveydenhoitajia, joilla on laaja-
alainen ja joustava ammattitaito. Terveysalan ammat-
tikorkeakoulututkinnon suorittanut terveydenhoitaja
kykenee toimimaan sekä itsenäisesti että tiimityössä
yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja väestön tervey-
denhoitotyön suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja ke-
hittämistehtävissä kansallisesti ja  kansainvälisesti
kulttuurisessa hoitotyössä. Hän osoittaa vastuulli-
suutta työssään sekä arvioi omaa ja työyhteisönsä hoi-
totyön laatua ja toiminnan taloudellisuutta ottaen huo-
mioon yhteiskunnan rakenteet, toiminnat ja niissä ta-
pahtuvat muutokset. Koulutuksen aikana hän oppii

keskeiset terveydenhoidon ja kliinisen hoitotyön tai-
dot. Hän oppii itsenäiseen tiedonhankintaan, käsit-
teelliseen ja kriittiseen ajatteluun ja pystyy hyödyntä-
mään näitä taitoja terveydenhoitotyössään. Lisäksi
terveydenhoitaja käyttää terveystieteiden tutkimustu-
loksia ja omaksuu tutkivan ja kehittävän asiakasläh-
töisen työskentelyorientaation. Hän tiedostaa tervey-
denhoidon yhteiskunnallisen merkityksen ja kykenee
vaikuttamaan yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintoihin
terveyden edistämisen näkökulmasta.  Terveydenhoi-
taja omaa valmiudet kehittää itseään ja asiatuntijuut-
taan toimien eettisesti ja korkeatasoisesti.

Terveydenhoitajan toiminta-alue
Terveysalan/sosiaali- ja terveysalan  ammattikorkea-
koulututkinnon suorittanut terveydenhoitaja (AMK)
toimii terveyden- ja sosiaalihuollon osa-alueilla ter-
veydenhoitotyön asiantuntijana ehkäisevän, hoitavan
ja kuntouttavan terveydenhoitotyön suunnittelussa,
toteutuksessa ja arvioinnissa kotimaassa ja ulkomail-
la. Hän toimii erilaisten työryhmien asiantuntijana ja
oman alansa kehittäjänä. Hän voi toimia myös julki-
sen ja yksityisen terveydenhuollon hoitoalan esimies-
tehtävissä. Terveydenhoitaja kykenee koulutuksensa
perusteella toimimaan myös yhdyskuntasuunnittelus-
sa terveydenhoitotyön asiantuntijana. Terveydenhoi-
taja työskentelee muun muassa perusterveydenhuol-
lossa, erikoissairaanhoidossa, itsenäisenä ammatin-
harjoittajana tai yrittäjänä sekä erilaisten terveyden-
ja sosiaalihuollon alueilla toimivien järjestöjen palve-
luksessa.
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Opinnäytetyö, 10 ov

Harjoittelu, 50 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov

Ammattiopinnot, 30 ov

Perusopinnot, 40 ov
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NRXOXWXWNLQWR������RY��7HUYH\GHQKRLWDMD�$0.�

Opinnäytetyö, 10 ov

Harjoittelu, 55 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov

Ammattiopinnot, 45ov

Perusopinnot, 40 ov
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ORIENTOITUMINEN OPISKELUUN
Ammattiin ja yrittäjyyteen kasvu TT1301 1 1 1 0,5
Atk-passi TT1302 3
Tilastotieteen perusopinnot TT1303 1
Suomenkieli ja viestintä TT1304 1 0,5 0,5
Ruotsi TT1305 2 1
Englanti TT1306 2,5
Kansainvälisyys terveydenhuollossa TT1307 1
Ensiapu TT1308 1
TERVEYSTIETEIDEN PERUSTEET
Hoitotiede TT1309 1.5 0,5 1,5 1
Anatomia ja fysiologia TT1310 3
Ravitsemustiede TT1311 1
Terveyspsykologia ja kliininen psykologia TT1312 1 1
Terveyssosiologia TT1313 1,5
Kansanterveystiede ja ympäristöterveys TT1314 1 1
Sosiaali- ja terveyspolitiikka TT1315 1,5 1
Hoitoyön hallinto ja terveystaloustiede TT1316 3 0,5
Terveyden edistäminen (terveyskasvatus) TT2304 2 1
$00$77,23,1127����29�MD�+$5-2,77(/8����29

HOITOTYÖN  PERUSTEET
Perusharjoittelu TT4301 3
Terveystieteiden tutkimusmenetelmät TT2301 1,5 1
Mikrobiologia ja kliininen laboratorio-oppi TT2302 1
Kliininen lääkeaineoppi TT2303 1
Yksilöninhimilliset tarpeet ja hoitotyön auttamismenetelmät TT2305 4,5
YKSILÖN, PERHEEN JA YHTEISÖN TERVEYDENHOITO
Lasten- ja nuorten terveydenhoitotyö TT2306 1
Lasten- ja nuorten terveydenhoitotyön  harjoittelu TT4302 4
Aikuisten terveydenhoitotyö TT2307 1,5
Synnytys- ja naistentautioppi TT23081 0,5
Aikuisten terveydenhoitotyön harjoittelu TT4303 6
YKSILÖN, PERHEEN JA YHTEISÖN HOITOTYÖ
Sisätauti-kirurginen hoitotyö TT2309 3 0,5
Sisätautioppi TT23082 1
Sisätautien hoitotyön harjoittelu TT43041 4
Kirurgia ja anestesiologia TT23083 1,5
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu TT43043 4
Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu TT43044 2
Kotisairaanhoidon hoitotyön harjoittelu TT43042 2
Mielenterveydenhoitotyö TT2312 1
Psykiatria TT23084 1
Mielenterveydenhoitotyön harjoittelu TT4305 5
Vanhusten hoitotyö TT2314 1
Geriatria TT23085 0,5
Vanhusten hoitotyön harjoittelu TT4306 4
Lasten ja nuorten hoitotyö TT2316 1,5
Lastentautioppi TT23086 1
Lasten ja nuorten hoitoyön harjoittelu TT4307 4
SYVENTÄVÄT VAIHTOEHTOISET
AMMATTIOPINNOT
Hoitotyön syventävät opinnot TT2318 4 2
Harjoittelu TT4308 6 6
23,11b<7(7<g����29

Ideaseminaari TT5014 0,5
Suunnitteluseminaari TT5021 0,5
Opinnäytetyöseminaari TT5022 0,5
Itsenäinen työskentely ja ohjaus TT5023 0,5
Itsenäinen työskentely ja ohjaus TT5024 4
Itsenäinen työskentely ja ohjaus TT5025 4
9$3$$67,�9$/,77$9$7�23,1127����29
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3(58623,1127����29

25,(172,780,1(1�23,6.(/881

Ammattiin ja yrittäjyyteen kasvu TT1301 1 1 1 0,5
Atk-passi TT1302 3*
Tilastotieteen perusopinnot TT1303 1
Suomenkieli ja viestintä TT1304 1 0,5 0,5
Ruotsi TT1305 2 1
Englanti TT1306 2,5
Kansainvälisyys terveydenhuollossa TT1307 1
Ensiapu TT1308 1
7(59(<67,(7(,'(1�3(5867((7

Hoitotiede TT1318 1,5 0,5 1,5 1
Anatomia ja fysiologia TT1319 3
Ravitsemustiede TT1320 1
Terveyspsykologia ja kliininen psykologia TT1332 1 1
Terveyssosiologia TT1322 1 0,5
Kansanterveystiede ja ympäristöterveys TT1334 1 1
Sosiaali- ja terveyspolitiikka TT1324 1,5 1
Hoitotyön hallinto ja terveystaloustiede TT1327 2 1,5
Terveyden edistäminen TT1333 2 1
$00$77,23,1127����29�-$�+$5-2,77(/8����29

Terveystieteiden tutkimusmenetelmät TT2319 1,5 1
Mikrobiologia ja kliininen laboratorio-oppi TT2320 1
Kliininen lääkeaineoppi TT2321 1
Yksilön inhimilliset tarpeet ja hoitotyön auttamismenetelmät TT2361 4,5
PERUSHARJOITTELU TT4310 3
<.6,/g1��3(5+((1�-$�<+7(,6g1

7(59(<'(1++2,727<g

Lasten ja nuorten terveydenhoitotyö TT2326A 1
Lasten ja nuorten terveydenhoitotyön harjoittelu TT4312A 4
Aikuisten terveydenhoitotyö TT2360A 1,5
Aikuisten terveydenhoitotyön harjoittelu TT4313A 6
<.6,/g1��3(5+((1�-$�<+7(,6g1�+2,727<g

Vanhusten hoitotyö TT2362 1
Vanhusten hoitotyön harjoittelu TT4314 4
Mielenterveydenhoitotyö TT2333 1
Mielenterveydenhoitotyön harjoittelu TT4333 5
Sisätautikirurginen hoitotyö TT2363 3 0,5
Sisätautikirurginen hoitotyö harjoittelu TT43151 4
Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu TT4319 2
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu TT43152 4
Kotisairaanhoito harjoittelu TT43153 2
Lasten ja nuorten hoitotyö TT2364 1,5
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu TT4325 4
/bb.(7,(7((//,6(7�$,1((7�����29 77����

Synnytys ja naistentautioppi TT23271
A

0,5

Lastentautioppi TT23272 1
Psykiatria TT23273 1
Geriatria TT23274 0,5
Kirurgia ja anestesiologia TT23275

A
1,5

Sisätautioppi TT23276 1
9$,+72(+72,6(7�$00$77,23,1127

Terveydenhoitotyön opinnot TT2337A 4 2
Harjoittelu TT4318A 6 6
7(59(<'(1+2,7$-$7<g1�$00$77,23,1127

Terveydenhoitajatyön opinnot TT2365 15
Terveydenhoitajatyön harjoittelu TT4326 5
77�$�23,11b<7(7<g����29

Ideaseminaari TT5014 0,5
Suunnitteluseminaari TT5021 0,5
Opinnäytetyöseminaari TT5022 0,5
Itsenäinen työskentely ja ohjaus, osio 1 TT5023 0,5
Itsenäinen työskentely ja ohjaus, osio 2 TT5024 4
Itsenäinen työskentely ja ohjaus, osio 3 TT5025 4
9$3$$67,9$/,77$9$7�23,1127��� 1
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Hoitotyön
Suuntautumisvaihtoehto

1 Perusopinnot

TT1301 Ammattiin ja yrittäjyyteen kasvu 3,5 ov
Sisältää osiot: TT13011 osio yksi 0,5 ov, TT13012
osio kaksi 0,5 ov, TT13013 osio kolme 0,5 ov,
TT13014 osio neljä 0,5 ov, TT13015 osio viisi 0,5 ov,
TT13016 osio kuusi 0,5 ov ja TT13017 osio seitsemän
0,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija prosessoi omaa am-
matillista kasvuaan koko opiskelunsa ajan kunkin lu-
kukauden/periodin pääteeman mukaisesti. Opiskelija
oppii portfolion käytön ja hyödyn jatkuvan ammatilli-
sen kasvun tukena. Opiskelija kehittyy oppijana vas-
tuullisuuteen, itseohjautuvuuteen ja sisäiseen yrittä-
jyyteen. - Opiskelu ammattikorkeakoulussa. Opiske-
lutaitojen kehittäminen. Itseohjautuvuus ja itsearvi-
ointi, portfolio. Persoonallinen ja ammatillinen kasvu
ja työnohjaus. Yrittäjyys. Venäjäopinnoissa oleva
suorittaa eriytetyn opetussuunnitelman mukaisesti
(monikulttuurisuus ja vuorovaikutus 1.0 ov).
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Tarja Pyykkö

TT1302 ATK-passi 3  ov  + 1 ov vapaastivalittavina
opintoina
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on, että opiskelija
hallitsee telematiikan, tietotekniikan ja tietojenkäsit-
telyn perustaidot hyödyntääkseen niitä oppimisessaan
ja muissa työtehtävissään. - Opinnot koostuvat tieto-
tekniikan ja tiedonhankinnan perusteista sekä tär-
keimpien työvälineohjelmien (tekstinkäsittely, tau-
lukkolaskenta ja esitysgrafiikka) käytön opiskelusta.
Venäjäopinnoissa oleva suorittaa eriytetyn opetus-
suunnitelman mukaisesti (tiedonhankinta 1.0 ov).
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Markku Tulla

TT1303 Tilastotieteen perusopinnot 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy aineiston
hankinnan ja käsittelyn perusteisiin sekä tilastotieto-
jen graafiseen esitykseen. Opiskelijalle muodostuu
kuva tilastollisen tutkimuksen vaiheista, tilastojen
esittämisestä ja tärkeimmistä tunnusluvuista, toden-

näköisyyslaskennasta ja testauksesta. - Tilastollisen
tutkimuksen vaiheet, yleisimmät otantamenetelmät,
mitta-asteikot, yksi- ja kaksiulotteinen frekvenssija-
kauma ja sen esittäminen taulukkoina sekä graafises-
ti. Frekvenssijakauman tärkeimmät tunnusluvut ja
korrelaatio ja lineaarinen malli. Todennäköisyyslas-
kentaa ja tilastollinen testaus.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta:  3.- 4. jakso
Kirjallisuus: Karjalainen, R. 2000. Tilastomatema-
tiikka. Jyväskylä. Gummerus.
Vastuuhenkilö: Markku Tulla

TT1304 Suomen kieli ja viestintä 2 ov
Sisältää osiot: TT13041 osio yksi 1  ov, TT13042 osio
kaksi 0,5 ov ja TT13043 osio kolme 0,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu viesti-
mään selkeästi ja luontevasti sekä tilanteiden vaati-
malla tavalla ja tyylillä niin suullisesti kuin kirjalli-
sestikin. - Esiintymisharjoituksia, tehokas kokous,
kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, teksti- ja tyylila-
jit, kirjoittamisharjoituksia, tieteellinen kirjoittami-
nen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4 jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa.
Vastuuhenkilö: Tarja Ruokonen

TT1305 Ruotsi 3 ov
Sisältää osiot: TT13051 osa yksi 1 ov, 13052 osio
kaksi 1 ov ja TT13053 osio kolme 1 ov.
Tavoitteet ja sisältö:  Tavoitteena on, että opiskelija
oppii terveydenhuoltoalaan liittyvää perussanastoa ja
fraseologiaa ja selviytyy ammattiin liittyvistä keskei-
sistä kielenkäyttötilanteista. Opiskelija pystyy kes-
kustelemaan laajemmin terveydenhuoltoon liittyvistä
kysymyksistä, omasta alasta ja koulutuksesta. Opis-
kelija oppii ymmärtämään omaan alaan ja ammattiin
liittyviä tekstejä, harjaantuu käyttämään apuneuvoja
tekstin tulkinnassa ja laatimaan kirjallisia esityksiä. -
Perussanastoa (mm. ammattinimikkeet, osastot, ana-
tomia), asiakastilanteita, opastuksia, hoito-ohjeita,
ryhmäkeskusteluita artikkeleiden pohjalta, esitelmiä,
kuullunymmärtämisharjoituksia, tekstin rakenteen ja
sisällön hahmottamista, sanojen johtamista, kirjallis-
ten esitysten laatimista.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 3.- 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmonisteet
Vastuuhenkilö: Marjo Piironen
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TT1306 Englanti 2,5 ov
Sisältää osiot: TT13061A osio yksi 1,5 ov ja TT13062
osio kaksi 1 ov.
Tavoitteet ja sisältö:  Tavoitteena on oppia tervey-
denhuoltoalaan liittyvää perussanastoa ja fraseologi-
aa ja selviytyä ammattiin liittyvistä keskeisistä kie-
lenkäyttötilanteista. Opiskelija pystyy keskustele-
maan laajemmin terveydenhuoltoon liittyvistä kysy-
myksistä, omasta alasta ja koulutuksesta. Opiskelija
oppii ymmärtämään omaan alaan ja ammattiin liitty-
viä tekstejä, harjaantuu käyttämään apuneuvoja teks-
tin tulkinnassa ja laatimaan kirjallisia esityksiä.  - Pe-
russanastoa (mm. ammattinimikkeet, osastot, anato-
mia), asiakastilanteita, opastuksia, hoito-ohjeita, ryh-
mäkeskusteluita artikkeleiden pohjalta, esitelmiä,
kuullunymmärtämisharjoituksia, tekstin rakenteen ja
sisällön hahmottamista, sanojen johtamista, kirjallis-
ten esitysten laatimista.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4 jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmonisteet
Vastuuhenkilö: Jaana Alhainen

TT1307 Kansainvälisyys terveydenhuollossa 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pohtii omaa näke-
mystään suomalaisuudesta ja kansainvälisyydestä.
Muodostaa kuvan omasta kulttuurista ja kulttuurin
merkityksestä hoitamisen lähtökohtana. Omaa val-
miuksia toimia kansainvälisissä sairaanhoitajan teh-
tävissä.  - Suomalaisuus, kansainvälisyys, kulttuurien
kohtaaminen ja kulttuurinen hoitotyö, kansainvälinen
järjestötoiminta ja terveysalan kansainvälisyystoi-
minta. Venäjäopinnoissa oleva suorittaa eriytetyn
opetussuunnitelman mukaisesti (monikulttuurisuus ja
vuorovaikutus 0.5 ov).
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.- 2 ja 3.- 4. Jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Liisa Riikonen ja Tarja Ruokonen

TT1308 Ensiapu 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tunnistaa välittömän
ensiavun tarpeen. Hän tiedostaa maltillisen käyttäyty-
misen ja psyykkisen tuen ensiaputilanteissa. Opiske-
lija osaa antaa ensiapua lapsille ja aikuisille sekä toi-
mittaa  heidät tarvittaessa jatkohoitoon. Hän motivoi-
tuu ylläpitämään ensiaputietojaan ja -taitojaan.
 - Ensiapu osana auttamistapahtumaa, ensiaputaktiik-
ka, henkeä pelastava ensiapu, ensiavun jatkotoimen-
piteet, lasten ensiavun erityispiirteet, yhteistyö ensi-
hoitoyksikön kanssa.

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4.jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: SPR. 1996. Ensi-
apu. Jyväskylä. Gummerus Oy.
Vastuuhenkilö: Maija Päivärinta

TT1309 Hoitotiede 4,5 ov
Sisältää osiot: TT13091 osio yksi 1 ov, TT13092 osio
kaksi 0,5 ov, TT13093 osio kolme 0,5 ov, TT13094
osio neljä 1,5 ov ja TT13095 osio viisi 1 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä hoitotie-
teen kehityksestä ja merkityksestä hoitotyön tietope-
rustana. Hän tuntee hoitotyön etiikan keskeiset käsit-
teet ja ymmärtää erilaisten arvolähtökohtien ja peri-
aatteiden merkityksen potilaan/ asiakkaan hoidossa.
Opiskelija oppii tunnistamaan ja erittelemään eettisiä
ongelmia hoitotyössä. Hän on selvillä teorian muo-
dostuksen yleisistä periaatteista ja hoitotyön teorioi-
den merkityksestä hoitotyössä. Opiskelija ymmärtää
hoitotyön historian merkityksen hoitotyön kehityksel-
le. - Hoitotieteen perusteet, hoitotyön filosofia ja
etiikka, hoitotyön keskeiset käsitteet, käsiteanalyysi,
hoitotyön teoriat, teorioiden merkitys hoitotyössä,
tutkimusten hyödyntäminen hoitotyössä, historialli-
nen kehitysprosessi hoitotyössä.
Ajankohta: 1.- 2 ja 3.- 4. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilöt: Arja Holopainen, Tuovi Hakulinen

TT1310 Anatomia ja fysiologia  3 ov
Sisältää osiot: TT13101 osio yksi 1,5 ov ja TT13102
osio kaksi 1,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee keskeiset
tiedot ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista sekä
ymmärtää anatomisen ja fysiologisen tiedon merki-
tyksen ammattiopinnoissa ja hoitotyössä. � Solu ja
kudokset, iho, tuki- ja liikuntaelimistö, veri ja veren-
kierto, hengitys, ruuansulatus, virtsaneritys, lisäänty-
minen, umpieritysjärjestelmä, lämmönsäätely, her-
mosto ja aistit.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso.
Kirjallisuus i: Bjålie, J., Haug, E., Sand, O., Sjaa-
stad, Ö.& Toverud, K . 1999. IHMINEN Fysiologia ja
anatomia. WSOY. Tai vastaava oppikirja.
Vastuuhenkilö: Raija Huttunen

TT1311 Ravitsemustiede 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää ravitse-
muksen merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin edis-
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tämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Opiskelija osaa
ohjata erityisruokavalioita tarvitsevia asiakkaita/poti-
laita ruokavaliohoitoon liittyvissä asioissa yhteistyös-
sä alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija tietää pää-
piirteissään maailman väestön ravintotilanteen ja sii-
hen vaikuttavat tekijät.  � Ravitsemuksen merkitys ih-
misen terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäi-
syssä.  Erityisruokavaliot. Maailman väestön ravitse-
mukseen liittyvät tekijät.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Raija Huttunen

TT1312 Terveyspsykologia ja kliininen psykologia
2 ov
Sisältää osiot: TT13121 Terveyspsykologia 1 ov ja
TT13122 Kliininen psykologia 1 ov.
TT13121 Terveyspsykologia 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää miten ih-
misen yksilöllinen kehityshistoria, sosiaaliset suhteet
ja oma käyttäytyminen ovat yhteydessä kehityskul-
kuihin ja elämäntyyleihin. Opiskelija tuntee millaisin
psykologisin tiedoin ja keinoin voidaan lisätä ihmis-
ten mahdollisuuksia säilyttää terveytensä ja toiminta-
kykynsä, välttyä sairauksilta ja voida hyvin. - Ihmisen
psyykkinen kehitys elämänkulun eri vaiheissa. Lap-
sen psykologisen kehityksen eteneminen ja siihen
vaikuttavat tekijät. Nuoruusikä elämänkaaren
vaiheena. Aikuisiän ikävaiheiden luonne ja niihin liit-
tyvät muutokset. Ikääntymisen säännönmukaisuus ja
yksilöllisyys.
Edeltävät opinnot: Suositellaan psykologian perus-
opintoja.
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali:  Turunen, K.E.1996.
Elämänkaari ja kriisit. Jyväskylä: Gummerus Oy.
Dunderfelt, T. 1997. Elämänkaaripsykologia. Porvoo:
WSOY tai 1991 vanhempi painos.
Vastuuhenkilö: Pirjo Turunen

TT113122 Kliininen psykologia 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää tietojaan
ihmisen psyykkisestä terveydestä ja ymmärtää mitkä
tekijät säätelevät henkistä tasapainoa erilaisissa uhka-
tilanteissa. Opiskelija saa valmiuksia soveltaa psyko-
logista tietoa yksilön ja perheen käyttäytymisen ha-
vainnointiin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija tunnistaa ihmisen käyttäytymisen piirteitä
erilaisissa kriisi-, katastrofi- ja suuronnettomuustilan-
teissa. Opiskelija on selvillä henkisen loukkaantumi-

sen ilmenemismuodoista ja tietää keskeiset psyko-
sosiaaliset auttamismenetelmät.
Edeltävät opinnot: TT1321 Terveyspsykologia
Ajankohta:  4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Salo, O. & Tuunai-
nen, K. 1996. Da capo alusta uudelleen. Kliininen
psykologia. Hämeenlinna: Karisto Oy.
Vastuuhenkilö: Pirjo Turunen

TT1313 Terveyssosiologia 1,5 ov
Sisältää osiot: TT13131 osio yksi 1 ov ja TT13132
osio kaksi 0,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija oppii jäsentämään ja
tulkitsemaan yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa muut-
tuvassa maailmassa, tunnistaa terveyden ja sairauden
yhteiskunnallisia kytkentöjä ja osaa käyttää sosiolo-
gista tietoa omalla ammattialallaan. - Sosiologian pe-
ruskäsitteet, sosiologisen tiedon luonne, sosiaalisen
käyttäytymisen ja poikkeavuuden sosiologiset seli-
tykset ja tulkinnat, yhteiskunnan muutoksen ja yhteis-
kunnan rakenteiden  piirteitä. Terveys, sairaus sekä
terveydenhuollon organisaatiot ja toimijat osana yh-
teiskunnan rakenteita ja muutosprosessia. Venäjä-
opinnoissa oleva suorittaa eriytetyn opetussuunnitel-
man mukaisesti (sosiologia 1.0 ov).
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta:  3.- 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Tarja Ruokonen

TT1314 Kansanterveystiede  ja ympäristöterveys
2 ov
Sisältää osiot: TT13141 Kansanterveystiede 1 ov ja
TT13142 Ympäristöterveys 1 ov.
TT13141 Kansanterveystiede 1 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija hahmottaa kansan-
terveystieteen tutkimusalueen. Osaa emidemiologian
peruskäsitteitä. Osaa kuvata kansanterveystieteen tut-
kimusmenetelmiä ja seurata tieteenalalta tulevaa tut-
kimustietoa sekä arvioida sen hyödyllisyyttä omassa
työssään. Opintojaksolla tarkastellaan kansanterveys-
tieteen teoriaa ja tutkimustuloksia sekä tilastoja suo-
malaisten kuolinsyistä ja riskitekijöistä. Ympäristö-
terveyden osalta tavoitteet ja sisältö ilmoitetaan myö-
hemmin.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta:  1.- 2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kauhanen, Mylly-
kangas, Salonen, Nissinen. 1998. Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö: Heleena  Uusi-Illikainen
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TT13142 Ympäristöterveys 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: : Opiskelija tietää ihmisen ter-
veyteen vaikuttavista ympäristötekijöistä,  riskeistä ,
ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristön suojelus-
ta. Opiskelija tunnistaa henkilökohtaisen ja ammatil-
lisen vastuunsa terveyttä edistävän ympäristön tur-
vaamisessa ja ympäristön suojelussa. Opiskelija ar-
vostaa terveellistä ympäristöä ja omaksuu aktiivisen
vaikuttajan roolin ympäristön terveyttä koskevissa
asioissa. � Peruskäsitteet. Terveyteen vaikuttavia fyy-
sisen ympäristön tekijöitä: ilman, veden ja ravinnon
laatu, melu,  säteily,  jätteet ja myrkylliset aineet. Yh-
teisön vaikutus yksilön terveyteen.
Edeltävä opinnot : Ei edellytä.
Ajankohta: 1. tai 3. jakso
Kirjallisuus i: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Vastuuhenkilö: Heleena Uusi-Illikainen

TT1315 Sosiaali- ja terveyspolitiikka 2,5 ov
Sisältää osiot: TT13151 osio yksi 1,5 ov ja TT13152
osio kaksi 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija oppii hahmottamaan
sosiaali- ja terveyspolitiikka osana yhteiskuntapoli-
tiikkaa. Opiskelija tuntee suomalaisen ja eurooppalai-
sen sosiaali- ja terveydenhuollon historialliset kehi-
tystrendit pääpiirteissään. Hän  tuntee sosiaali- ja ter-
veydenhuollon organisoinnin periaatteet, toimintajär-
jestelmät ja niitä ohjaavat keskeiset lait ja säädökset.
Opiskelija tuntee keskeiset Suomen ja EU:n sosiaali-
ja terveyspolitiikan tavoitteet, arvolähtökohdat sekä
yhteistyön merkityksen. Opiskelija tuntee sosiaalitur-
van menetelmiä ja osaa käyttää niitä terveydenhuol-
lon asiakkaansa hyväksi. - Hyvinvointipolitiikan his-
torialliset lähtökohdat. Sosiaali- ja terveydenhuollon
organisaatiot ja keskeinen lainsäädäntö sekä sosiaali-
ja terveyspoliittiset ohjelmat. Sosiaaliturvapolitiikka
osana sosiaalipolitiikkaa. Sosiaaliturvan tukimuodot
pääpiirteissään. Venäjäopinnoissa oleva suorittaa
eriytetyn opetussuunnitelman mukaisesti (sosiaali- ja
terveyspolitiikka 1.5 ov).
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta:  2. ja 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali:  Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilöt: Hilkka Sidoroff

TT1316 Hoitotyön hallinto ja terveystaloustiede
3,5 ov
Sisältää osiot:TT13161 osio yksi 1 ov, TT13162 osio
kaksi 1 ov ja TT13163 osio kolme 1,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä tervey-
denhuollon muutoksesta ja muuttuvista toimintaym-

päristöistä.  Opiskelija tuntee hallinnon ja talouden
peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä työssään. Opis-
kelija tuntee työyhteisön kehittämismalleja sekä orga-
nisaatioajattelun perusteita. Opiskelija tiedostaa kaik-
kien työyhteisön jäsenten osallisuuden johtajuudessa.
Opiskelija on valmis osallistumaan laadukkaan ja tu-
loksellisen palvelutoiminnan suunnitteluun, arvioin-
tiin ja kehittämiseen.
- Muutokset terveydenhuollon toimintaympäristöissä.
Hallinnon ja
talouden  peruskäsitteet ja ajattelutavat. Keskeiset or-
ganisaatioteoriat ja organisaatiokulttuuri. Työyhtei-
sön kehittäminen.  Johtajuus hoitotyössä. Laatuajatte-
lu hoitotyössä ja terveydenhuollossa. Tehokkuus,
tuottavuus ja vaikuttavuus sekä niiden arviointi terve-
ydenhuollossa. Työelämän erityiskysymyksiä.
Edeltävät opinnot: TT1315 Sosiaali- ja terveyspoli-
tiikka 2.5 ov
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali:  Mäkisalo, M.1999.
�Me teemme sen� Hoitotyöntekijä oman työnsä tutki-
jana ja kehittäjänä. Kirjayhtymä. Telaranta, S.
1997.Hoitotyön hallinto. Kirjayhtymä. Sintonen, Pe-
kurinen, Linnakko.1997.Terveystaloustiede. WSOY.
Muu opintojaksolla jaettava materiaali.
Vastuuhenkilö: Hilkka Sidoroff

TT2304 Terveyden edistäminen  3 ov
Sisältää osiot:TT23041 osio yksi 1 ov, TT23042 osio
kaksi 1 ov ja TT23043 osio kolme 1 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy terveyden
edistämisen ja opetuksen filosofisiin ja tieteellisiin
perusteisiin ja menetelmiin. Opiskelija on selvillä ter-
veyskäyttäytymisen yksilöllisestä ja yhteisöllisestä
muodostumisesta ja tiedostaa vastuullisen asemansa
oman, asiakkaan ja yhteisöjen terveyden edistämises-
sä, ylläpitämisessä ja sairauksien ehkäisemisessä.
Opiskelija alkaa pohtia  terveyden edistämisen  eetti-
siä  näkökohtia. Opiskelija perehtyy terveyskulttuu-
riin ja terveyskasvatuksen menetelmällisiin lähesty-
mistapoihin ja erilaisiin terveysviestinnän muotoihin.
Opiskelija  perehtyy hoitopedagogiikkaan ja potilas-
ohjauksen erityiskysymyksiin. Opiskelija suunnitte-
lee, toteuttaa ja arvioi potilasohjaustilanteita. - Terve-
ys ja terveyden edistäminen käsitteinä. Kasvatuksen
ja kasvatustieteen lähtökohtia ja peruskäsitteitä. Op-
pimisprosessi ja sen ohjaaminen. Terveyskasvatuksen
tehtävät tavoitteet ja toimintamuodot. Terveyskasva-
tusta ja terveyskäyttäytymistä kuvaavat teoriat. Ter-
veyden edistämisen ja terveyskasvatuksen  eettiset
perusteet.  Yksilö-, ryhmä ja yhteisötason terveyskas-
vatus. Terveyskasvatusmateriaalin suunnittelu, toteu-
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tus ja arviointi. Osio yksi toteutetaan verkko-opiske-
luna.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 3.- 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Aarva, P. 1991. Ter-
veyskasvatuksen kuvia ja mielikuvia. Tutkimus terve-
ysjulisteiden vastaanotosta. Tampereen yliopisto. Ew-
les, L. 1995. Terveyden edistämisen opas. Sairaanhoi-
tajien koulutussäätiö. Kettunen, T., Liimatainen, L.,
Poskiparta, M. 1996. Terveyskasvatus arjen neuvon-
tatyössä. Helsinki: Tammi. Leino, A-L. &  Leino, J.
1995. Kasvatustieteen perusteet. Helsinki: Tammi.
Hakulinen, T., Hirvonen, E., Koponen, P., Pietilä, A-
M., Sirola, K. 2001. Terveyden edistämisen menetel-
miä. Wiio, O. & Puska, P. 1993. Terveysviestinnän
opas. Keuruu: Otava.
Ajankohta :  3.- 4. jakso
Vastuuopettaja: Päivi Hakulinen

2 Ammattiopinnot ja
4 Harjoittelu

TT4301  Perusharjoittelu, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija omaksuu asiakasta,
potilasta ja hänen läheisiään kunnioittavan kohtaami-
sen periaatteet. Opiskelija tunnistaa hoitoyhteisön ja
ympäristön merkityksen ihmisen hyvinvoinnille.
Opiskelija pystyy tunnistamaan ihmisen yksilöllisiä
perustarpeita, valitsemaan sopivia hoitotyön autta-
mismenetelmiä ja soveltamaan hoitotyön toimintaa
muuttuvissa tilanteissa. Opiskelija pystyy arvioimaan
omaa toimintaansa hoitosuhteessa. Opiskelija pereh-
tyy hoitotyön prosessin kuuluvaan suulliseen tiedotta-
miseen ja kirjalliseen dokumentointiin. Opiskelija
kasvaa vastuulliseen toimintaan hoitotyön kokonai-
suudessa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Vastuuhenkilö: Marja Aalto

TT2301 Terveystieteiden tutkimusmenetelmät
2,5 ov
Sisältää osiot: TT23011  Kvantitatiivinen tutkimus
1,5 ov ja TT23012 Kvalitatiivinen tutkimus 1 ov.
TT23011 Kvantitatiivinen tutkimus 1,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Antaa opiskelijoille käytännön
valmiudet tehdä itsenäisesti hoitotyöhön liittyviä tut-
kimuksia, joissa käytetään kvantitatiivisiä tutkimus-
menetelmiä. Opiskelija oppii analysoimaan ja arvioi-
maan kvantitatiivisiä tutkimuksia, niiden merkitystä
ja käyttöä hoitotyön käytännössä. Kvantitatiivinen
tutkimustraditio ja tutkimusprosessi. Kvantitatiivisen

tutkimuksen asetelmia. Tutkimusetiikka. Tutkimuk-
sen luotettavuus. Kvantitatiivisten tutkimusten käyttö
hoitotyön käytännössä.
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen

TT23012 Kvalitatiivinen tutkimus 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy laadulli-
seen tutkimustraditioon ja yleisimmin hoitotieteessä
käytettyihin laadullisiin tutkimustyyppeihin. Filosofi-
set, ontologiset ja epistemiologiset lähtökohdat  laa-
dullisessa tutkimuksessa. Tutkimusetiikka ja tutki-
muksen luotettavuus. Kvalitatiivinen tutkimusproses-
si. Fenomenologinen tutkimus. Grounded teoriame-
netelmä. Etnonursing. Historiallinen tutkimus. Toi-
mintatutkimus.
Ajankohta: 3.- 4. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen

TT2302 Mikrobiologia ja kliininen laboratorio-
oppi 1 ov
Sisältää osiot: TT23025 osio yksi 0,5 ov ja TT 23026
osio kaksi 0,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä keskei-
simmistä laboratoriotutkimuksista ja niiden hyödyn-
tämisestä potilaan hoidossa. Hän ymmärtää laborato-
riotutkimuksiin liittyvät ei työvaiheet, erityisesti poti-
laan esivalmistelun ja näytteenoton merkityksen luo-
tettavan laboratoriotutkimustuloksen kannalta. Opis-
kelija on selvillä kliinisesti tärkeimpien mikrobien ja-
ottelusta, rakenteesta, ominaisuuksista, esiintymises-
tä ja leviämisestä. Hän tuntee infektiotautien synty-
mekanismin ja kehon puolustusjärjestelmän. - Kliini-
nen laboratoriotoiminta terveydenhuollossa. Labora-
toriotutkimusten preanalyyttiset tekijät ja potilaan oh-
jaus, Näytteenotto, näytteiden säilytys, tulosten tul-
kinta ja tiedottaminen asiakkaalle. Kuivakemiallisten
analyysimenetelmien käytön ongelmat.
Ajankohta: 1. ja 3. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Makkonen, S. &
Tuokko, S. 1997. Näytteenotto. Valtionpainatuskes-
kus. Mäkelä, P. & Mäkelä, J. 1994. Mikrobit ja tautien
torjunta. WSOY.
Vastuuhenkilö: Eeva Liikanen
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TT2303 Kliininen lääkeaineoppi 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee erilaisissa sai-
raustiloissa ja toimintahäiriöissä eri ikäisillä asiak-
kailla/potilailla laitoksissa ja avohuollossa käytettä-
vät lääkeaineet ja valmisteet, ymmärtää niiden tarkoi-
tuksenmukaisen käytön ja vaikutukset sekä osaa lää-
kehoidon seurannassa käytettävät tarkkailumenetel-
mät. - Mikrobilääkkeet. Sydän- ja verisuonisairauksi-
en lääkehoito. Kipulääkkeet. Psyykenlääkkeet. Ruo-
ansulatuskanavan sairauksien lääkehoito. Yskän- ja
astmalääkkeet. Sytostaatit. Epilepsia- ja parkinsonis-
milääkkeet. Sokeritautilääkkeet.  Ihotautilääkkeet.
Kilpirauhasen toimintahäiriöiden lääkehoito. Silmä-
lääkkeet. Korva-, nenä-, kurkku- ja suutautien lääk-
keet. Hormonivalmisteet.
Ajankohta: 3.- 4. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Nurminen M-L.
2001 (uudistettu painos). Lääkehoito.
Vastuuhenkilö: Henna Myller

TT2305 Yksilön inhimilliset tarpeet ja hoitotyön
auttamismenetelmät 4,5 ov
Sisältää osiot: TT23051 osio yksi 3 ov ja TT23052
osio kaksi 1,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä eri ikäis-
ten ihmisten inhimillisistä tarpeista, pystyy tunnista-
maan tarpeita ja vastaamaan niihin hoitotyön proses-
sin mukaisesti. Opiskelija osaa lääkehoidon perusteet.
Opiskelija on selvillä aseptiikan perusteista ja osaa
soveltaa niitä. Opiskelijalla on valmiuksia eri autta-
mismenetelmien valintaan hoitotyössä. Opiskelija
tunnistaa hoitotyön keskeiset periaatteet ja ymmärtää
hoitotyön keskeiset käsitteet osana hoitotodellisuutta.
- Eri-ikäisten ihmisten inhimilliset tarpeet ja niihin
vastaaminen hoitotyössä. Hoitotyön auttamismenetel-
mät perustarpeissa. Hoitotyön periaatteet potilashoi-
toon liittyen. Hoitotyön prosessi, sen kirjaaminen ja
päätöksenteko hoitotyössä. Yhteistyösuhde. Hoito-
työn keskeiset käsitteet ja niiden merkitys hoitotyös-
sä. Aseptiikka. Lääkehoidon perusteet. Hoitotyön aut-
tamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet.
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Iivanainen. A. Lau-
hiainen M & Korkiakoski L.1995 Hoitotyön käsikirja.
Kirjayhtymä. Sarvimäki. A. & Stenbock-Hult. B.
1996. Hoito, huolenpito ja opetus. WSOY. Hallila.
1998. Hoitotyön kirjallinen suunnitelma teoriassa ja
käytännössä. Kirjayhtymä Oy. Sailo. K. 1992. Kuole-
van potilaan hoito. Kirjayhtymä Oy. Nurminen. M-L.
1995. Lääkehoito. WSOY. Lääkelaskenta. Ernvall. S.

Pulli. A. Salonen.A-M & Tuomi. E. WSOY. ja muu
soveltuva kirjallisuus. Infektiontorjunta sairaalassa,
3.1994. Uudistettu painos. Suomen kuntaliitto
Vastuuhenkilö: Tiina Halonen

TT2306 ja Lasten- ja nuorten terveydenhoitotyö
1ov + TT4302 harjoittelu 4 ov
Tavoitteet ja sisällöt: Opiskelija osaa tunnistaa lap-
sen, nuoren ja perheen terveydenhoidollisia tarpeita ja
harjaantuu hoitotyön auttamismenetelmissä hyödyn-
tämällä terveydenvoimavaroja. - Lapsen, nuoren ter-
veyttä edistävä hoitotyö osana lähiyhteisöä. Terveyttä
kuluttavien tekijöiden tunnistaminen ja  ennaltaehkäi-
sy.
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4 jakso
Edeltävä opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö:  Tarja Ruokonen

TT2307 Aikuisten terveydenhoitotyö 1.5 ov +
TT4303 harjoittelu 6 ov
Sisältää osiot: TT23071 osio yksi 1 ov ja  TT23072
osio kaksi 0,5 ov
Tavoitteet ja sisällöt: Opiskelija perehtyy yhteisön ja
väestön tarpeista lähtevään hoitotyöhön ja harjaantuu
kohtaamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia aikui-
sia, perheitä ja yhteisöjä terveydenhoidon asiakkaina.
Opiskelija kiinnostuu terveydenhoidosta omakohtai-
sesti.  - Lasta odottavan ja vastasyntyneen perheen
hoitotyö. Terveydenhoitotyö asiakkaan voimavarojen
vahvistajana, terveyttä kuluttavien tekijöiden ennalta-
ehkäisy ja sairauksien varhaistoteaminen. Osallistu-
minen  ajankohtaisiin yhteisöllisiin terveyttä edistä-
viin hankkeisiin.
Ajankohta: 3.- 4 jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Etzell S. ym.1998.
Perheen ja yhteisön terveyttä edistävä hoitotyö. Muu
kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Vastuuhenkilö: Heleena Uusi-Illikainen

TT2308 Lääketieteelliset aineet 5,5 ov
Sisältää osiot: TT23081 Synnytys- ja naistentautioppi
0,5 ov, TT23082 Sisätautioppi 1 ov, TT23083 Kirur-
gia ja anestesiologia 1,5 ov, TT23084 Psykiatria 1 ov,
TT23085 Geriatria 0,5 ov ja TT23086 Lastentautioppi
1 ov, TT23081 Synnytys- ja naistentautioppi 0,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija omaksuu tarvittavat
perustiedot naisen normaalista fysiologiasta. Opiske-
lija saa perustiedot normaalin raskauden, synnytyksen
ja lapsivuodeajan fysiologiasta ja etenemisestä. Opis-
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kelija tietää tärkeimpiä raskauden aikaisia ongelmia
ja poikkeamia. Opiskelija tietää raskauden yleisim-
mät ehkäisymenetelmät. Opiskelija saa perustiedot
yleisimmistä gynekologisista sairauksista. Opiskelija
tunnistaa pääpiirteissään hoito- ja tutkimustoimenpi-
teet gynekologian alueelta. - Naisen biologinen elä-
mänkaari. Yleisimmät raskauden ehkäisymenetelmät.
Tavallisimmat vuotohäiriöt. Normaali raskaus, syn-
nytys ja lapsivuodeaika sekä niihin liittyvät tavalli-
simmat poikkeamat. Yleisimmät gynekologiset ras-
kaudet, niiden ehkäisy, tutkimus ja hoito. Aiheeseen
liittyvä kliininen lääkeaineoppi.
Ajankohta: 3.- 4. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Eskola K. & Hytö-
nen E.1997 Naisen elämä ja hoitotyö soveltavin
osin.Hartikainen A-L, Tuomivaara L, Puistola U &
Lang L 1995. Koko nainen soveltavin osin. Sorvettula
M (toim.)1995. Naisen terveys soveltavin osin. Ajan-
kohtaisia lehtiartikkeleita aiheeseen liittyen.
Vastuuhenkilö: Tiina Halonen

TT23082 Sisätautioppi 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija omaksuu hoitotyössä
tarvittavat perustiedot sisätautien etiologiasta ja pato-
fysiologiasta sekä on selvillä sisätauteihin kuuluvien
sairauksien, toimintahäiriöiden tai oireyhtymien poti-
laalle aiheuttamista ongelmista, niiden ehkäisystä,
tutkimuksista, hoidosta ja ennusteesta. - Sisätauteihin
kuuluvat keskeiset sairaudet, toimintahäiriöt ja oire-
yhtymät; niiden patofysiologia sekä ehkäisy, tutki-
mukset, hoito ennuste. Sairauksien hoitoon liittyvä
kliininen lääkeaineoppi. Hoidon progressiivisuus. Ve-
näjäopinnoissa oleva suorittaa eriytetyn opetussuun-
nitelman mukaisesti (infektiotaudit 0.5 ov).
Ajankohta:  3. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Arja-Irene Tiainen

TT23083 Kirurgia ja anestesiologia 1,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija omaksuu hoitotyössä
tarvittavat perustiedot kirurgisesti hoidettavien saira-
uksien etiologiasta ja patofysiologiasta sekä on selvil-
lä kirurgisten sairauksien, vammojen, toimintahäiriöi-
den tai oireyhtymien potilaalle aiheuttamista ongel-
mista, niiden ehkäisystä, tutkimuksista, hoidosta ja
ennusteesta. Opiskelija tuntee anestesiamenetelmät ja
lääkkeet sekä niiden käytön. Opiskelija pystyy hyö-
dyntämään saamiaan tietoja toimenpiteeseen tulevan
asiakkaan/potilaan hoidossa. Opiskelija saa valmiuk-

sia potilaan elvytykseen sairaalassa ja tajuttoman po-
tilaan hoitoon. - Kirurgisten sairauksien etiologia ja
patofysiologia sekä ehkäisy, tutkimukset, hoito ja en-
nuste. Hoidon progressiivisuus. Anestesiamenetelmät
ja lääkkeet sekä niiden käyttö. Elvytys sairaalassa ja
tajuttoman potilaan hoito. Kirurgiseen hoitoon liitty-
vä kliininen lääkeaineoppi.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Henna Myller

TT23084 Psykiatria 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija omaksuu hoitotyössä
tarvittavat perustiedot psyykkisistä toimintahäiriöistä
ja sairauksista, niiden etiologiasta ja patofysiologias-
ta. Opiskelija on selvillä psyykkisten toimintahäiriöi-
den ja sairauksien asiakkaalle/potilaalle aiheuttamista
ongelmista, niiden ehkäisystä, tutkimuksista, hoidos-
ta ja ennusteesta. Opiskelija tuntee psykiatriassa käy-
tettävät keskeisimmät hoitomuodot. � Psyykkiset toi-
mintahäiriöt ja sairaudet, niiden etiologia ja patofy-
siologia sekä ehkäisy, tutkimukset, hoito ja ennuste.
Erilaisten psyykkisten ongelmien yhteydet yksilölli-
siin ja yhteisöllisiin tekijöihin. Psyykkisten ongelmi-
en ja sairauksien yhteys somaattisiin toimintahäiriöi-
hin ja sairauksiin. Hoidon progressiivisuus ja keskei-
simmät hoitomuodot. Psykiatriseen hoitoon liittyvä
kliininen lääkeaineoppi.
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Maija Romppanen

TT23085 Geriatria 0,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija omaksuu hoitotyössä
tarvittavat perustiedot gerontologiasta ja geriatriasta
sekä tuntee erilaisiin vanhenemisteorioihin pohjautu-
vat biologiset, psykologiset ja sosiaaliset selitysmal-
lit. Opiskelija on selvillä fysiologian ja elintoiminto-
jen normaaleista vanhenemismuutoksista sekä van-
husten sairauksien etiologiasta ja patofysiologiasta
sekä on selvillä vanhenemiseen liittyvien sairauksien
asiakkaalle/potilaalle aiheuttamista ongelmista, nii-
den ehkäisystä, tutkimuksista, hoidosta ja ennustees-
ta. - Vanhenemisteoriat. Vanhenemiseen liittyvät bio-
logiset, psykologiset ja sosiaaliset muutokset. Ikään-
tymiseen liittyvien sairauksien etiologia, patofysiolo-
gia, ehkäisy, tutkimus, hoito ja ennuste. Sairauksien
hoitoon liittyvä kliininen lääkeaineoppi. Vanhusten
lääkehoidon erityiskysymykset.
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Ajankohta: 1. ja 3. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Ritva Venejärvi

TT23086 Lastentautioppi 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija omaksuu hoitotyössä
tarvittavat perustiedot tavallisimmista lasten/nuorten
taudeista, niiden aiheuttajista, oireista ja vaikutuksis-
ta lapseen ja nuoreen sekä on selvillä yleisimmistä
lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoitomuodoista
lasten ja nuorten sairauksien ehkäisyssä  ja hoidossa.
� Vastasyntyneen sairaudet. Keskosuus. Tarttuvat tau-
dit. Ruuansulatuskanavan infektiot, virtsateiden in-
fektiot. Keskushermoston sairaudet; kouristelut. Um-
pieritysrauhasten taudit; lasten sokeritauti. Allergiset
sairaudet; astma, ihottumat. Kehitysvammaisuus.
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kantero, Levo. Ös-
terlund: Lasten sairaanhoito: Lastentaudit
Vastuuhenkilö: Marja Aalto

TT2309 Sisätauti-kirurginen hoitotyö 3,5 ov +
TT4304 harjoittelu, 12 ov
Sisältää osiot: TT23091 Sisätautien hoitotyö teoria 1
ov + TT43041 Harjoittelu 4 ov, TT23092  Kotisai-
raanhoidon hoitotyö teoria 0,5 ov + TT43042 Harjoit-
telu 2 ov, TT23093 Kirurginen hoitotyö teoria 1 ov +
TT43043 Harjoittelu 4 ov, TT23094 Perioperatiivinen
hoitotyö teoria 1 ov + TT43044 Harjoittelu 2 ov,
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sisätauti-kirurgisen
,perioperatiivisen ja kotisairaanhoidon hoitotyön
luonteen. Osaa soveltaa hoitotyön auttamismenetel-
miä potilaan hoitoon eri hoitoympäristöissä. Ymmär-
tää potilaan/asiakkaan, omaisten ja läheisten kanssa
tehtävän yhteistyön merkityksen. Tuntee vastuunsa ja
osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä.
Edeltävät opinnot: TT1310 Anatomia ja fysiologia,
TT2303 Kliininen lääkeaineoppi, TT2305 Yksilön in-
himilliset tarpeet ja hoitotyön auttamismenetelmät

TT23091 Sisätautien hoitotyö teoria,  1 ov +
TT43041 Harjoittelu,  4 ov
Sisältö: Sisätautien hoitotyön luonne. Hoitotyön aut-
tamismenetelmät keskeisillä sisätautien hoitotyön
aluilla: Sydänpotilaan hoitotyö. Aivohalvauspotilaan
hoitotyö. Reumapotilaan hoitotyö. Nuoruustyypindia-
betes potilaan  hoitotyö. Astmapotilaan itsehoito ja
hoitotyö. Verisyöpäpotilaan hoitotyö
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso

Kirjallisuus ja muu materiaali: Holmia, S. & Mur-
tonen, I. & Myllymäki H. & Valtonen, K: 1998 Sisä-
tauti-kirurginen hoitotyö. Porvoo. WSOY. (soveltuvin
osin)
Vastuuhenkilö: Arja-Irene Tiainen

TT23092 Kotisairaanhoidon hoitotyö teoria 0,5 ov
+ TT43042 Harjoittelu, 2 ov
Sisältö: Kotisairaanhoidon ja kotisairaalan hoitotyön
erityispiirteet. Moniammatillinen tiimityöskentely
kotihoidossa. Itsehoidon tukeminen ja hoitotyön aut-
tamismenetelmät: Aikuistyypin diabetespotilaan koti-
hoidossa. Astmapotilaan kotihoidossa. Nivelreuma-
potilaan kotihoidossa. Syöpäpotilaan kotihoidossa.
Kotikuoleman mahdollisuus
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Ritva Venejärvi

TT23093 Kirurginen hoitotyö teoria 1 ov
+TT43043 Harjoittelu,  4 ov
Sisältö: Kirurgisen potilaan hoitopolku. Hoitotyön
auttamismenetelmät. Äkillisiä mahavaivoja sairasta-
van potilaan hoitotyössä. Lonkkamurtumapotilaan
hoitotyössä. Alaraaja-amputoidun potilaan hoitotyös-
sä. Avannepotilaan hoitotyössä. Rintasyöpää sairasta-
van hoitotyössä. Eturauhassyöpään sairastavan hoito-
työssä
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Holmia S. & Murto-
nen I. & Myllymäki H. & Valtonen K: Sisätauti-kirur-
ginen hoitotyö. WSOY. Porvoo 1998 (soveltuvin osin)
Vastuuhenkilö: Henna Myller

TT23094 Perioperatiivinen hoitotyö teoria 1ov +
TT43044 Harjoittelu,  2ov
Sisältö Perioperatiivisen hoitotyön lähtökohdat Peri-
operatiivinen hoitoprosessi
Aseptisen työskentelyn periaatteet. Kirjaaminen ja
tiedottaminen. Moniammatillinen yhteistyö.
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Kirjallisuus  ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jen alkaessa
Vastuuhenkilö: Liisa Ryhänen

TT2312 Mielenterveydenhoitotyö 1 ov  + TT4305
Harjoittelu,  5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija muodostaa koko-
naiskäsityksen mielenterveystyön järjestelmästä ja
lainsäädännöstä. Opiskelija osaa toimia ehkäisevän
mielenterveystyön tavoitteiden suuntaisesti. Opiske-
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lija pystyy kohtaamaan yksilön, perheen ja yhteisön
kriisitilanteissa. Opiskelija oppii käyttämään hoito-
työn auttamismenetelmiä mielenterveydenhoitotyös-
sä. Opiskelija tutustuu hoitotyön suunnitelmien käyt-
töön mielenterveydenhoitotyössä. Opiskelija osaa toi-
mia yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Opiske-
lija oppii käyttämään työnohjausta mielenterveyden-
hoitotyötä tukevana menetelmänä. � Mielenterveys-
työhön liittyvät käsitteet. Mielenterveystyön hoitojär-
jestelmä ja lainsäädäntö. Mielenterveystyössä toimi-
vien eri tahojen yhteistyö. Mielenterveydenhoitotyön
auttamismenetelmät.
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Edeltävät opinnot: TT4301 Perusharjoittelu
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Maija Laitinen

TT2314 Vanhusten hoitotyö 1 ov  + TT4306 Har-
joittelu 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu terveen ja
sairaan vanhuksen, hänen perheensä ja yhteisönsä
hoidon tarpeen määrittämisessä, hoidon suunnittelus-
sa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osaa soveltaa van-
husten hoitotyön periaatteita ja hoitotyön auttamis-
menetelmiä ikääntyvän asiakkaan/potilaan hoitami-
sessa. Saa valmiuksia kehittää ikääntyvien ihmisten
hoitoon liittyviä palveluja. - Ikääntyvä ihminen bio-
psykososiaalisena kokonaisuutena. Vanhusten hoito-
työn periaatteet. Ikääntyneiden asiakkaiden/potilai-
den palvelut sekä terveyden- ja sairaanhoidon erityis-
piirteet. Erilaiset hoitoyhteisöt. Omaiset ja läheiset.
Yhteistyö. Vanhusten hoitotyön laadun kehittäminen.
Venäjäopinnoissa oleva suorittaa eriytetyn opetus-
suunnitelman mukaisesti, (harjoittelu Venäjällä 4 ov).
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Edeltävät opinnot: TT4301 Perusharjoittelu
Kirjallisuus ja muu materiaali: Heimonen, Vouti-
lainen; 1997. Dementoituva hoitotyön asiakkaana.
Kirjayhtymä Oy. Parviainen, 1998 (toim.). Näkökul-
mia vanhusten hoitotyöhön. Kirjayhtymä OY. Vas-
tuuhenkilö: Ritva Venejärvi

TT2316 Lasten ja nuorten hoitotyö 1.5 ov +
TT4307 Harjoittelu 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija kehittyy sairaan lap-
sen, nuoren ja perheen hoitotyön prosessin hallinnas-
sa ja osaa perustella hoitotyön toimintaansa liittyviä
ratkaisuja sekä huomioi perhe- ja yhteisökeskeisen
näkökulman. � Lasten ja nuorten hoitotyön filosofiset
lähtökohdat, lapsen , nuoren ja perheen voimavarat
sairauden kohdatessa, lasten ja nuorten hoitotyön pro-
sessi erilaisissa sairaustiloissa ja sairauden eri vai-

heissa ( akuutti, pitkäaikaissairaus, mielenterveyson-
gelmat, vaikeasti sairas ja kuoleva, keskosuus,
vammaisuus).Muut keskeiset teemat; kipu, terapeutti-
nen leikki, lääkehoito, kulttuurinen hoitotyö, moni-
ammatillinen yhteistyö
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jakso
Edeltävät opinnot: TT2306 Lasten ja nuorten tervey-
denhoitotyö ja TT4302 Lasten ja nuorten terveyden-
hoitotyön harjoittelu
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kantero ym. 1996.
Lasten sairaanhoito, ajankohtaisia koti- ja ulkomaisia
artikkeleita
Vastuuhenkilö: Tarja Ruokonen

Syventävät vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Hoitotyön syventävät opinnot  6 ov +  Harjoittelu
12 ov
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija syventää ja
laajentaa näkemystään hoitotyöstä. Opiskelija har-
jaantuu  hoitotyön eettisessä keskustelussa ja toimin-
nassa. Opiskelija kykenee moniammatilliseen yhteis-
työhön sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja
vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Opiskelija ymmärtää
eri kulttuurien merkityksen hoitotyössä. Opiskelija
syventää ja kartuttaa tietojaan keskeisistä ajankohtai-
sista muutosprosesseista ja osaa kytkeä ne hoitotodel-
lisuuteen. Opiskelija syventää näkemystään hoito-
työstä eri hoitotyön teoreetikkojen kautta ja syventää
näkemystään hoitotyön kehittämisessä, kriittisessä ar-
vioinnissa ja tutkimusten hyödyntämisessä.
Edeltävät opinnot: TT1309 Hoitotiede (osiot 1-
4),TT1310 Anatomia ja fysiologia, TT2302 Mikrobio-
logia ja kliininen laboratorio-oppi, TT2303 Kliininen
lääkeaineoppi, TT2305 Yksilön inhimilliset tarpeet ja
auttamismenetelmät, TT2306 Lasten ja nuorten terve-
ydenhoitotyö, TT2307 Aikuistenterveydenhoitotyö,
TT2309 Sisätautikirurginen hoitotyö, TT2312 Mie-
lenterveydenhoitotyö, TT2314 Vanhusten hoitotyö,
TT2316 Lasten ja nuorten hoitotyö, TT2308 Lääketie-
teelliset aineet.

Opiskelija  voi syventää osaamistaan vaihtoehtoisesti
esim. alla mainituilla hoitotyön alueilla.  Ryhmän
muodostuminen edellyttää, että vähintään 15 opiske-
lijaa valitsee  ko. vaihtoehdon.

TT2318 Sisätautikirurginen hoitotyö 6 ov +
TT4308 Harjoittelu 12 ov
Sisältää osiot: TT23181 osio yksi 4 ov + TT43081
harjoittelu osio yksi 6 ov ja  TT23182  osio kaksi 2 ov
+ TT43082 harjoittelu osio kaksi 6 ov,
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Sisältö: Sisätauti-kirurgisen hoitotyön auttamismene-
telmät erityiskysymyksissä. Ohjaus ja neuvonta hoi-
totyössä. Kulttuurinen hoitotyö. Kuntouttava hoito-
työ. Hoitotyön filosofiset ja eettiset kysymykset. Hoi-
totyön asiantuntijuuden kehittyminen, Hoitotyön teo-
rioiden merkitys hoitotyön kehittämisessä
Vastuuhenkilö: Arja-Irene Tiainen

TT2340 Mielenterveyden hoitotyö 6 ov + 4320 Har-
joittelu 12 ov
Sisältää osiot: TT23401 osio yksi 4 ov +  TT43201
harjoittelun osio yksi 6 ov ja TT23402 osio kaksi 2 ov
+ TT43202 harjoittelu 6 ov.
Sisältö: Vaativien psyykkisten toimintahäiriöiden ja
sairauksien kuntouttava hoitotyö sairaalassa ja avo-
hoidossa. Mielenterveyden hoitotyön erityiskysy-
myksiä. Eettiset ja filosofiset kysymykset hoitotyös-
sä. Tukeva, kriittinen ja kehittävä ote hoitotyössä.
Kulttuurinen hoitotyö.
Vastuuhenkilö: Maija Laitinen

TT2341 Akuuttihoitotyö 6 ov + TT4321 Harjoittelu
12 ov
Sisältää osiot: TT23411 Akuutti hoitotyö osio yksi 4
ov +  TT43211 Harjoittelu osio yksi  6 ov ja  TT23412
Akuutti hoitotyö osio kaksi 2 ov + TT432§2 Harjoitte-
lu osio kaksi 6 ov.
Sisältö:  Hoitoprosessin toteutuminen eri kulttuureis-
ta tulevan akuutti potilaan/asiakkaan hoidossa. Akuu-
tin hoitotyön auttamismenetelmät sairaankuljetukses-
sa, päivystyspoliklinikalla, anestesia- ja leikkaus-
osastolla, lyhki - yksikössä ja teho-osastolla tai vas-
taavissa akuuttihoitoympäristöissä. Moniammatilli-
nen yhteistyö eri yhteistyötahojen kanssa. Hoitotie-
teellisen  ja lähitieteiden tutkimuksen hyödyntäminen
akuuttihoitotyössä. Eettiset ongelmat eri hoitoympä-
ristöissä.
Vastuuhenkilö: Pertti Savelius

TT2342 Lasten ja nuortenhoitotyö 6 ov + TT4322
Harjoittelu 12 ov
Sisältää osiot: TT23421 osio yksi 4 ov + TT43221
harjoittelu osio yksi 6 ov ja TT23422 osio kaksi 2 ov +
TT43222 harjoittelu osio kaksi 6 ov.
Sisältö: Lasten ja nuorten hoitotyön auttamismenetel-
mät. Perhekeskeisyys. Ohjaus ja neuvonta hoitotyös-
sä. Kulttuurinen hoitotyö. Lasten, nuorten ja perhei-
den auttaminen psyykkisissä häiriötiloissa. Erityistä
apua ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden
auttaminen yhteiskunnassa. Eettiset kysymykset las-
ten ja nuorten hoitotyössä. Kuntouttava hoitotyö. Hoi-
totyön kehittäminen.
Vastuuhenkilö: Tarja Ruokonen

TT2343 Vanhusten hoitotyö 6 ov + TT4323 Har-
joittelu 12 ov
Sisältää osiot: TT23431 osio yksi 4 ov + TT43231
harjoittelu osio yksi 6 ov ja TT23432 osio kaksi 2 ov +
TT43232 harjoittelu osio kaksi 6 ov.
Sisältö: Hoitotyön auttamismenetelmät vanhusten
hoitotyön erityiskysymyksissä. Vanhusten kuntoutta-
va hoitotyö avo- ja laitoshoidossa. Vanhusten saatto-
hoito. Hoitotyön filosofiset ja eettiset kysymykset
vanhustyössä. Vanhusten hoitotyön kehittäminen.
Vastuuhenkilö: Ritva Venejärvi

TT2344 Hoitotyö avohuollossa 6 ov + TT4324 Har-
joittelu 12 ov
Sisältää osiot: TT23441 osio yksi 4 ov + TT43241
harjoittelu osio yksi 6 ov ja TT23442 osio kaksi 2 ov +
TT43242 harjoittelu osio kaksi 6 ov.
Sisältö: Avohuollon hoitotyön kokonaisuus. Hoitotyö
kotihoidossa ja poliklinikalla. Ohjaus ja neuvonta ter-
veyden edistämisessä. Kulttuurinen ja yhteisöllinen
hoitotyö. Potilaslähtöisen hoitotyön erityiskysymyk-
siä. Kuntouttava hoitotyö. Hoitotyön eettiset ja filoso-
fiset kysymykset. Hoitotyön kehittäminen avohuol-
lossa.
Vastuuhenkilö: Hilkka Sidoroff

TT5A Opinnäytetyö 10 ov
Sisältää osat: TT5014 Ideaseminaari 0,5 ov, TT5021
Suunnitteluseminaari 0,5 ov, TT5022 Opinnäytetyö-
seminaari 0,5 ov, TT5023 Itsenäinen työskentely ja
ohjaus 0,5 ov, TT5024 Itsenäinen työskentely ja ohja-
us 4 ov ja TT5025 Itsenäinen työskentely ja ohjaus 4
ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy itsenäisesti
ohjattuna käyttämään teoreettista ja empiiristä tietoa,
suunnittelemaan ja toteuttamaan hoitotyöhön liitty-
vän tutkimus- tai kehitystyön. Opinnäytetyössä opis-
kelija osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taito-
jaan ammattiopintoihin liittyvissä ammatti- ja asian-
tuntijatehtävissä sekä osoittaa ammatillisen asiantun-
tijuuden syvällistä ja laaja-alaista hallintaa. Opinnäy-
tetyö on joko soveltava tutkimus tai kehittämistyö. Se
voi olla joko empiirinen kvantitatiivinen tai kvalitatii-
vinen tutkimus, teoreettinen tai konstruktiivinen tut-
kimus. Kehittämistyöt ovat luonteeltaan projektitöitä
ja ne voivat olla myös osaprojekteja useamman am-
mattikorkeakouluun kuuluvan oppilaitoksen moni-
alaisista projekteista. � Idea-, suunnittelu-, ja opin-
näytetyöseminaari sekä itsenäinen työskentely ja oh-
jaukseen osallistuminen.
Edeltävät opinnot: TT1309 Hoitotiede (osittain).
TT2301 Terveystieteiden tutkimusmenetelmät (osit-
tain). TT1302 ATK-passi. TT1303 Tilastotieteen pe-
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rusopinnot. TT2305 Yksilön inhimilliset tarpeet ja
hoitotyön auttamismenetelmät
Ajankohta: 1.- 2. ja 3.- 4. jaksoilla
Kirjallisuus ja muu materiaali: Liittyen kunkin
opiskelijan opinnäytetyön aiheeseen ja metodologi-
aan.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen ja Päivi Hakulinen

TT5014 Ideaseminaari 0.5 ov
TT5023 Itsenäinen työskentely ja ohjaus 0.5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy ohjattuna va-
litsemaan opinnäytetyön aiheen ja toteutustavan. Se-
minaareihin osallistuminen ja opinnäytetyön ideapa-
peri tekeminen.
Edeltävät opinnot: TT1309 Hoitotiede (osittain).
TT2301 Terveystieteiden tutkimusmenetelmät (osit-
tain). TT1302 ATK-passi. TT1303 Tilastotieteen pe-
rusopinnot. TT2305 Yksilön inhimilliset tarpeet ja
hoitotyön auttamismenetelmät.
Ajankohta:  1. ja 3. jaksoilla
Kirjallisuus ja muu materiaali: Liittyen kunkin
opiskelijan opinnäytetyön aiheeseen ja metodologi-
aan.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen ja Päivi Hakulinen

TT5021 Suunnitteluseminaari 0.5 ov
TT5024 Itsenäinen työskentely ja ohjaus 4.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu tiedon-
hankintaan ja ohjattuna opinnäytetyön suunnitteluun.
Suunnitteluseminaarissa opiskelija harjaantuu esittä-
mään opinnäytetyönsuunnitelman kirjallisesti ja suul-
lisesti. Seminaarissa opiskelija perustelee tekemänsä
ratkaisut aiheen valinnan, tutkimusmenetelmän sekä
aineiston keruu- ja analyysimenetelmien osalta. Kir-
jallinen opinnäytetyön suunnitelma, joka sisältää tut-
kimusprosessin tai muuten toteutettavan opinnäyte-
työn eri vaiheet. Opiskelijan tieteellinen ajattelu ke-
hittyy tieteelliseen ajattelutapaan kuuluvan argumen-
toinnin, palautteen sekä keskustelutaidon opettelun
avulla. Osallistuminen suunnitteluseminaariin, oman
opinnäytetyön suunnitelman esittäminen ja opponoin-
ti.
Edeltävät opinnot: TT5014 Ideaseminaari
Kirjallisuus: Tieteellinen kirjallisuus liittyen opin-
näytetyön aiheeseen ja metodologiaan
Ajankohta:  2. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen ja Päivi Hakulinen

TT5022 Opinnäytetyöseminaari 0.5 ov sekä
TT5025 Itsenäinen työskentely ja ohjaus 4.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija esittää valmiin tai
valmistumassa olevan opinnäytetyön kirjallisesti ja

suullisesti seminaarissa sekä osoittaa saavuttaneensa
kyvyn suulliseen ja kirjalliseen tieteelliseen esittämi-
seen. Seminaareissa opiskelija osoittaa tiedon teoreet-
tista ja käytännöllistä hallintaa ja osaa soveltaa tietoa
sekä opinnäytetyössä että ammatin kehittämisessä.
Osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin, oman
opinnäytetyön esittäminen ja opponointi.
Edeltävät opinnot: TT5021 Suunnitteluseminaari
Ajankohta:: 1. ja 3. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Tieteellinen kirjalli-
suus liittyen opinnäytetyön aiheeseen ja metodologi-
aan.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen ja Päivi Hakulinen

Terveydenhoitotyön
suuntautumisvaihtoehto

THTNS01

1 Perusopinnot

TT1301 Ammattiin ja yrittäjyyteen kasvu 3,5 ov
Sisältää osiot: TT13011 osio yksi 0,5 ov, TT13012
osio kaksi 0,5 ov, TT13013 osio kolme 0,5 ov,
TT13014 osio neljä 0,5 ov, TT13015 osio viisi 0,5 ov,
TT13016 osio kuusi 0,5 ov  ja TT 13017 osio seitse-
män 0,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija prosessoi omaa am-
matillista kasvuaan koko opiskelunsa ajan kunkin lu-
kukauden/periodin pääteeman mukaisesti. Opiskelija
oppii portfolion käytön ja hyödyn jatkuvan ammatilli-
sen kasvun tukena. Opiskelija kehittyy oppijana vas-
tuullisuuteen, itseohjautuvuuteen ja sisäiseen yrittä-
jyyteen. - Opiskelu ammattikorkeakoulussa. Opiske-
lutaitojen kehittäminen. Itseohjautuvuus ja itsearvi-
ointi, portfolio. Persoonallinen ja ammatillinen kasvu
ja työnohjaus. Yrittäjyys. Venäjäopinnoissa oleva
suorittaa eriytetyn opetussuunnitelman mukaisesti
(monikulttuurisuus ja vuorovaikutus 1.0 ov).
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.-2. ja 3-4 jakso
Kirjallisuus: ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Heleena Uusi-Illikainen

TT1302 ATK-passi 3 ov + 1 ov vapaastivalittavina
opintoina
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on, että opiskelija
hallitsee telematiikan, tietotekniikan ja tietojenkäsit-
telyn perustaidot hyödyntääkseen niitä oppimisessaan
ja muissa työtehtävissään. - Opinnot koostuvat tieto-
tekniikan ja tiedonhankinnan perusteista sekä tär-
keimpien työvälineohjelmien (tekstinkäsittely, tau-
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lukkolaskenta ja esitysgrafiikka) käytön opiskelusta.
Venäjäopinnoissa oleva suorittaa eriytetyn opetus-
suunnitelman mukaisesti (tiedonhankinta 1,0 ov)
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Ajankohta: 1.-2. ja 3.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Markku Tulla

TT1304 Suomen kieli ja viestintä 2 ov
Sisältää osiot: TT13041 osio yksi 1 ov, TT13042 osio
kaksi 0,5 ov ja TT13043 osio kolme 0,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu viesti-
mään selkeästi ja luontevasti sekä tilanteiden vaati-
malla tavalla ja tyylillä niin suullisesti kuin kirjalli-
sestikin. - Esiintymisharjoituksia, tehokas kokous,
kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, teksti- ja tyylila-
jit, kirjoittamisharjoituksia, tieteellinen kirjoittami-
nen
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.-2. ja 3.-4 jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Hirsjärvi - Remes -
Sajavaara, Tutki ja kirjoita. Iisa - Oittinen - Piehl,
Kielenhuollon käsikirja tai vastaavat tiedot. Repo -
Nuutinen, Aikuisten viestintätaito.
Vastuuhenkilö:  Tarja Ruokonen

TT1306 Englanti 2,5 ov
Sisältää osiot: TT13061A osio yksi 1,5 ov ja TT13062
osio kaksi 1 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia terveyden-
huoltoalaan liittyvää perussanastoa ja fraseologiaa ja
selviytyä ammattiin liittyvistä keskeisistä kielenkäyt-
tötilanteista. Opiskelija pystyy keskustelemaan laa-
jemmin terveydenhuoltoon liittyvistä kysymyksistä,
omasta alasta ja koulutuksesta. Opiskelija oppii ym-
märtämään omaan alaan ja ammattiin liittyviä tekste-
jä, harjaantuu käyttämään apuneuvoja tekstin tulkin-
nassa ja laatimaan kirjallisia esityksiä.  � Perussanas-
toa (mm. ammattinimikkeet, osastot, anatomia), asia-
kastilanteita, opastuksia, hoito-ohjeita, ryhmäkeskus-
teluita artikkeleiden pohjalta, esitelmiä, kuullunym-
märtämisharjoituksia, tekstin rakenteen ja sisällön
hahmottamista, sanojen johtamista, kirjallisten esi-
tysten laatimista.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmonisteet
Ajankohta: 1.-2.  ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Jaana Alhainen

TT1307 Kansainvälisyys terveydenhuollossa 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pohtii omaa näke-
mystään suomalaisuudesta ja kansainvälisyydestä.

Muodostaa kuvan omasta kulttuurista ja kulttuurin
merkityksestä hoitamisen lähtökohtana. Omaa val-
miuksia toimia kansainvälisissä sairaanhoitajan teh-
tävissä.  - Suomalaisuus, kansainvälisyys, kulttuurien
kohtaaminen ja kulttuurinen hoitotyö, kansainvälinen
järjestötoiminta ja terveysalan kansainvälisyystoi-
minta. Venäjäopinnoissa oleva suorittaa eriytetyn
opetussuunnitelman mukaisesti (monikulttuurisuus ja
vuorovaikutus 0.5 ov).
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta:  3.-4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Liisa Riikonen

TT1308 Ensiapu 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tunnistaa välittömän
ensiavun tarpeen, tiedostaa maltillisen käyttäytymi-
sen ja psyykkisen tuen tarpeen ensiaputilanteissa,
osaa antaa ensiapua lapsille ja aikuisille sekä toimit-
taa tarvittaessa jatkohoitoon, motivoituu ylläpitämään
ensiaputietojaan ja taitojaan. - Ensiapu osana autta-
mistapahtumaa, ensiaputaktiikka, henkeä pelastava
ensiapu, ensiavun jatkotoimenpiteet, lasten ensiavun
erityispiirteet, yhteistyö ensihoitoyksikön kanssa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.-2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: SPR. 1996. Ensi-
apu. Jyväskylä. Gummerus Oy.
Vastuuhenkilö: Maija Päivärinta

TT1318 Hoitotiede 4,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä hoitotie-
teen kehityksestä ja merkityksestä hoitotyön tietope-
rustana. Hän tuntee hoitotyön etiikan keskeiset käsit-
teet ja ymmärtää erilaisten arvolähtökohtien ja peri-
aatteiden merkityksen potilaan/ asiakkaan hoidossa.
Opiskelija oppii tunnistamaan ja erittelemään eettisiä
ongelmia hoitotyössä. Hän on selvillä teorian muo-
dostuksen yleisistä periaatteista ja hoitotyön teorioi-
den merkityksestä hoitotyössä. Opiskelija ymmärtää
hoitotyön historian merkityksen hoitotyön kehityksel-
le. Hoitotieteen perusteet, hoitotyön filosofia ja etiik-
ka, hoitotyön keskeiset käsitteet, käsiteanalyysi, hoi-
totyön teoriat, teorioiden merkitys hoitotyössä, tutki-
musten hyödyntäminen hoitotyössä, historiallinen ke-
hitysprosessi hoitotyössä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.-2  jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilöt: Arja Holopainen, Tuovi Hakulinen
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TT1319 Anatomia ja fysiologia  3 ov
Sisältää osiot: TT13191 osio yksi 1,5 ov ja TT13192
osio kaksi 1,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee keskeiset
tiedot ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista sekä
ymmärtää anatomisen ja fysiologisen tiedon merki-
tyksen ammattiopinnoissa ja hoitotyössä. � Solu ja
kudokset, iho, tuki- ja liikuntaelimistö, veri ja veren-
kierto, hengitys, ruuansulatus, virtsaneritys, lisäänty-
minen, umpieritysjärjestelmä, lämmönsäätely, her-
mosto ja aistit.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Ajankohta: 1.-2. ja 3.-4. jakso.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Bjålie, JE., Sand,
O., Sjaastad, Ö.& Toverud, K 1999. IHMINEN Fysio-
logia ja anatomia .WSOY. Tai vastaava oppikirja.
Vastuuhenkilö: Raija Huttunen

TT1320 Ravitsemustiede 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää ravitse-
muksen merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Opiskelija osaa
ohjata erityisruokavalioita tarvitsevia asiakkaita/poti-
laita ruokavaliohoitoon liittyvissä asioissa yhteistyös-
sä alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija tietää pää-
piirteissään maailman väestön ravintotilanteen ja sii-
hen vaikuttavat tekijät.  � Ravitsemuksen merkitys ih-
misen terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäi-
syssä.  Erityisruokavaliot. Maailman väestön ravitse-
mukseen liittyvät tekijät.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.- 2.. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Raija Huttunen

TT1332 Terveyspsykologia ja kliininen psykologia
2 ov
Sisältää osiot: TT13321 Terveyspsykologia 1 ov ja
TT13322 Kliininen psykologia 1 ov.
TT13321 Terveyspsykologia 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää miten ih-
misen yksilöllinen kehityshistoria, sosiaaliset suhteet
ja oma käyttäytyminen ovat yhteydessä kehityskul-
kuihin ja elämäntyyleihin. Opiskelija tuntee millaisin
psykologisin tiedoin ja keinoin voidaan lisätä ihmis-
ten mahdollisuuksia säilyttää terveytensä ja toiminta-
kykynsä, välttyä sairauksilta ja voida hyvin. - Ihmisen
psyykkinen kehitys elämänkulun eri vaiheissa. Lap-
sen psykologisen kehityksen eteneminen ja siihen
vaikuttavat tekijät. Nuoruusikä elämänkaaren  vaihee-
na. Aikuisiän ikävaiheiden luonne ja niihin liittyvät

muutokset. Ikääntymisen säännönmukaisuus ja yksi-
löllisyys.
Edeltävät opinnot: Suositellaan psykologian perus-
opintoja.
Ajankohta: 1. ja -2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali:  Turunen, K.E.1996.
Elämänkaari ja kriisit. Jyväskylä: Gummerus Oy.
Dunderfelt, T. 1997. Elämänkaaripsykologia. Porvoo:
WSOY tai 1991 vanhempi painos.
Vastuuhenkilö: Pirjo Turunen

TT13322 Kliininen psykologia 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää tietojaan
ihmisen psyykkisestä terveydestä ja ymmärtää mitkä
tekijät säätelevät henkistä tasapainoa erilaisissa uhka-
tilanteissa. Opiskelija saa valmiuksia soveltaa psyko-
logista tietoa yksilön ja perheen käyttäytymisen ha-
vainnointiin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija tunnistaa ihmisen käyttäytymisen piirteitä
erilaisissa kriisi-, katastrofi- ja suuronnettomuustilan-
teissa. Opiskelija on selvillä henkisen loukkaantumi-
sen ilmenemismuodoista ja tietää keskeiset psyko-
sosiaaliset auttamismenetelmät.
Edeltävät opinnot: TT13321 Terveyspsykologia
Ajankohta:  4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Salo, O. & Tuunai-
nen, K. 1996. Da capo alusta uudelleen. Kliininen
psykologia. Hämeenlinna: Karisto Oy.
Vastuuhenkilö: Pirjo Turunen

TT1334 Kansanterveystiede  ja ympäristöterveys
2 ov
Sisältää osiot: TT13341 Kansanterveystiede 1 ov ja
TT13342 Ympäristöterveys 1 ov.
TT13341 Kansanterveystiede 1 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija hahmottaa kansan-
terveystieteen tutkimusalueen. Osaa emidemiologian
peruskäsitteitä. Osaa kuvata kansanterveystieteen tut-
kimusmenetelmiä ja seurata tieteenalalta tulevaa tut-
kimustietoa sekä arvioida sen hyödyllisyyttä omassa
työssään. Opintojaksolla tarkastellaan kansanterveys-
tieteen teoriaa ja tutkimustuloksia sekä tilastoja suo-
malaisten kuolinsyistä ja riskitekijöistä. Ympäristö-
terveyden osalta tavoitteet ja sisältö ilmoitetaan myö-
hemmin.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta:  1.- 2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kauhanen, Mylly-
kangas, Salonen, Nissinen. 1998. Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö: Heleena  Uusi-Illikainen
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TT13342 Ympäristöterveys 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tietää ihmisen ter-
veyteen vaikuttavista ympäristötekijöistä,  riskeistä ,
ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristön suojelus-
ta. Opiskelija tunnistaa henkilökohtaisen ja ammatil-
lisen vastuunsa terveyttä edistävän ympäristön tur-
vaamisessa ja ympäristön suojelussa. Opiskelija ar-
vostaa terveellistä ympäristöä ja omaksuu aktiivisen
vaikuttajan roolin ympäristön terveyttä koskevissa
asioissa. � Peruskäsitteet. Terveyteen vaikuttavia fyy-
sisen ympäristön tekijöitä: ilman, veden ja ravinnon
laatu, melu,  säteily,  jätteet ja myrkylliset aineet. Yh-
teisön vaikutus yksilön terveyteen.
Edeltävä opinnot : Ei edellytä.
Ajankohta: 1.- 2.. jakso
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Vastuuhenkilö: Mikko Häkkinen

TT1324 Sosiaali- ja terveyspolitiikka 2,5 ov
Sisältää osiot: TT13241 osio yksi 1,5 ov ja TT13242
osio kaksi 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija oppii hahmottamaan
sosiaali- ja terveyspolitiikka osana yhteiskuntapoli-
tiikkaa. Opiskelija tuntee suomalaisen ja eurooppalai-
sen sosiaali- ja terveydenhuollon historialliset kehi-
tystrendit pääpiirteissään. Hän  tuntee sosiaali- ja ter-
veydenhuollon organisoinnin periaatteet, toimintajär-
jestelmät ja niitä ohjaavat keskeiset lait ja säädökset.
Opiskelija tuntee keskeiset Suomen ja EU:n sosiaali-
ja terveyspolitiikan tavoitteet, arvolähtökohdat sekä
yhteistyön merkityksen.  Opiskelija tuntee sosiaali-
turvan menetelmiä ja osaa käyttää niitä terveyden-
huollon asiakkaansa hyväksi. Hyvinvointipolitiikan
historialliset lähtökohdat. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon organisaatiot ja keskeinen lainsäädäntö sekä sosi-
aali- ja terveyspoliittiset ohjelmat. Sosiaaliturvapoli-
tiikka osana sosiaalipolitiikkaa. Sosiaaliturvan tuki-
muodot pääpiirteissään.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta:  1.- 2. jakso
Kirjallisuus:  Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Vastuuhenkilöt: Hilkka Sidoroff

TT1333 Terveyden edistäminen  3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy terveyden
edistämisen ja opetuksen filosofisiin ja tieteellisiin
perusteisiin ja menetelmiin. Opiskelija on selvillä ter-
veyskäyttäytymisen yksilöllisestä ja yhteisöllisestä
muodostumisesta ja tiedostaa vastuullisen asemansa
oman, asiakkaan ja yhteisöjen terveyden edistämises-
sä, ylläpitämisessä ja sairauksien ehkäisemisessä.
Opiskelija alkaa pohtia  terveyden edistämisen  eetti-

siä  näkökohtia. Opiskelija perehtyy terveyskulttuu-
riin ja terveyskasvatuksen menetelmällisiin lähesty-
mistapoihin ja erilaisiin terveysviestinnän muotoihin.
Opiskelija  perehtyy hoitopedagogiikkaan ja potilas-
ohjauksen erityiskysymyksiin. Opiskelija suunnitte-
lee, toteuttaa ja arvioi potilasohjaustilanteita. - Terve-
ys ja terveyden edistäminen käsitteinä. Kasvatuksen
ja kasvatustieteen lähtökohtia ja peruskäsitteitä. Op-
pimisprosessi ja sen ohjaaminen. Terveyskasvatuksen
tehtävät tavoitteet ja toimintamuodot. Terveyskasva-
tusta ja terveyskäyttäytymistä kuvaavat teoriat. Ter-
veyden edistämisen ja terveyskasvatuksen  eettiset
perusteet.  Yksilö-, ryhmä ja yhteisötason terveyskas-
vatus. Terveyskasvatusmateriaalin suunnittelu, toteu-
tus ja arviointi. Osio yksi toteutetaan verkko-opiske-
luna.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 3.- 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Aarva, P. 1991. Ter-
veyskasvatuksen kuvia ja mielikuvia. Tutkimus terve-
ysjulisteiden vastaanotosta. Tampereen yliopisto. Ew-
les, L. 1995. Terveyden edistämisen opas. Sairaanhoi-
tajien koulutussäätiö. Kettunen, T., Liimatainen, L.,
Poskiparta, M. 1996. Terveyskasvatus arjen neuvon-
tatyössä. Helsinki: Tammi. Leino, A-L. &  Leino, J.
1995. Kasvatustieteen perusteet. Helsinki: Tammi.
Hakulinen, T., Hirvonen, E., Koponen, P., Pietilä, A-
M., Sirola, K. 2001. Terveyden edistämisen menetel-
miä. Wiio, O. & Puska, P. 1993. Terveysviestinnän
opas. Keuruu: Otava.
Ajankohta : 3.-4. Jakso
Vastuuopettaja: Päivi Hakulinen ja Heleena Uusi-Il-
likainen

2 Ammattiopinnot ja
4 Harjoittelu

TT2320 Mikrobiologia ja kliininen laboratorio-
oppi 1 ov
Sisältää osiot: TT23201 osio yksi 0,5 ov TT23202
osio kaksi 0,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä keskei-
simmistä laboratoriotutkimuksista ja niiden hyödyn-
tämisestä potilaan hoidossa. Hän ymmärtää laborato-
riotutkimuksiin liittyvät ei työvaiheet, erityisesti poti-
laan esivalmistelun ja näytteenoton merkityksen luo-
tettavan laboratoriotutkimustuloksen kannalta. Opis-
kelija on selvillä kliinisesti tärkeimpien mikrobien ja-
ottelusta, rakenteesta, ominaisuuksista, esiintymises-
tä ja leviämisestä. Hän tuntee infektiotautien synty-
mekanismin ja kehon puolustusjärjestelmän. - Kliini-
nen laboratoriotoiminta terveydenhuollossa. Labora-
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toriotutkimusten preanalyyttiset tekijät ja potilaan oh-
jaus, Näytteenotto, näytteiden säilytys, tulosten tul-
kinta ja tiedottaminen asiakkaalle. Kuivakemiallisten
analyysimenetelmien käytön ongelmat.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.- 2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Makkonen, S. &
Tuokko, S. 1997. Näytteenotto. Valtionpainatuskes-
kus. Mäkelä, P. & Mäkelä, J. 1994. Mikrobit ja tautien
torjunta. WSOY.
Vastuuhenkilö: Eeva Liikanen

TT2361 Yksilön inhimilliset tarpeet ja hoitotyön
auttamismenetelmät 4,5 ov + TT4310 Perushar-
joittelu 3 ov
Sisältää osiot: TT23611 osio yksi 3 ov ja TT23622
osio kaksi 1,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä eri ikäis-
ten ihmisten inhimillisistä tarpeista, pystyy tunnista-
maan tarpeita ja vastaamaan niihin hoitotyön proses-
sin mukaisesti. Opiskelija osaa lääkehoidon perusteet.
Opiskelija on selvillä aseptiikan perusteista ja osaa
soveltaa niitä. Opiskelijalla on valmiuksia eri autta-
mismenetelmien valintaan hoitotyössä. Opiskelija
tunnistaa hoitotyön keskeiset periaatteet ja ymmärtää
hoitotyön keskeiset käsitteet osana hoitotodellisuutta.
- Eri-ikäisten ihmisten inhimilliset tarpeet ja niihin
vastaaminen hoitotyössä. Hoitotyön auttamismenetel-
mät perustarpeissa. Hoitotyön periaatteet potilashoi-
toon liittyen. Hoitotyön prosessi, sen kirjaaminen ja
päätöksenteko hoitotyössä. Yhteistyösuhde. Hoito-
työn keskeiset käsitteet ja niiden merkitys hoitotyös-
sä. Aseptiikka. Lääkehoidon perusteet. Hoitotyön aut-
tamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.-2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Iivanainen, A., Lau-
hiainen, M. & Korkiakoski, L.1995 Hoitotyön käsikir-
ja. Kirjayhtymä. Sarvimäki. A. & Stenbock-Hult, B.
1996. Hoito, huolenpito ja opetus. WSOY. Halli-
la.1998. Hoitotyön kirjallinen suunnitelma teoriassa
ja käytännössä. Kirjayhtymä Oy. Sailo.K.1992. Kuo-
levan potilaan hoito. Kirjayhtymä Oy. Nurminen.M-
L.1995. Lääkehoito. WSOY. Lääkelaskenta. Ernvall,
S.,  Pulli, A., Salonen, A-M. & Tuomi, E. WSOY. ja
muu soveltuva kirjallisuus. Infektiontorjunta sairaa-
lassa, 3.1994. Uudistettu painos. Suomen kuntaliitto
Vastuuhenkilö: Tiina Halonen

TT4310  Perusharjoittelu 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija omaksuu asiakasta,
potilasta ja hänen läheisiään kunnioittavan kohtaami-

sen periaatteet. Opiskelija tunnistaa hoitoyhteisön ja
ympäristön merkityksen ihmisen hyvinvoinnille.
Opiskelija pystyy tunnistamaan ihmisen yksilöllisiä
perustarpeita, valitsemaan sopivia hoitotyön autta-
mismenetelmiä ja soveltamaan hoitotyön toimintaa
muuttuvissa tilanteissa. Opiskelija pystyy arvioimaan
omaa toimintaansa hoitosuhteessa. Opiskelija pereh-
tyy hoitotyön prosessin kuuluvaan suulliseen tiedotta-
miseen ja kirjalliseen dokumentointiin. Opiskelija
kasvaa vastuulliseen toimintaan hoitotyön kokonai-
suudessa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.- 2. jakso
Vastuuhenkilö: Marja Aalto

TT2326A Lasten ja nuorten terveydenhoitotyö  1
ov + TT4312A Harjoittelu  4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa tunnistaa lap-
sen, nuorten ja perheen terveydenhoidollisia tarpeita
ja harjaantuu hoitotyön auttamismenetelmissä hyö-
dyntämällä terveydenvoimavaroja. - Lapsen, nuoren
terveyttä edistävä hoitotyö osana lähiyhteisöä. Terve-
yttä kuluttavien tekijöiden tunnistaminen ja ennalta-
ehkäisy.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Ajankohta:  3. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali:  Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa.
Vastuuhenkilö: Heleena Uusi-Illikainen

T2360A  Aikuisten terveydenhoitotyö  1,5 ov +
TT4313A Harjoittelu 6 ov
Sisältää osiot: TT23601 osio yksi1 ov ja TT23602
osio kaksi 0,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy yhteisön ja
väestön tarpeista lähtevän hoitotyöhön ja harjaantuu
kohtaamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia aikui-
sia, perheitä ja yhteisöjä terveydenhoidon asiakkaina.
Opiskelija kiinnostuu terveydenhoidosta omakohtai-
sesti. - Lasta odottavan ja vastasyntyneen perheen
hoitotyö. Terveydenhoitotyö asiakkaan voimavarojen
vahvistajana, terveyttä kuluttavien tekijöiden ennalta-
ehkäisy ja sairauksien varmistaminen. Osallistuminen
ajankohtaisiin yhteisöllisiin terveyttä edistäviin hank-
keisiin.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 3. - 4. Jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Etzell, S. ym. 1998.
Perheen ja yhteisön terveyttä edistävä hoitotyö. Muu
kirjallisuus ilmoitetaan opintojen alkaessa.
Vastuuopettaja: Heleena Uusi-Illikainen, Tiina Ha-
lonen
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TT2327 Lääketieteelliset aineet 5,5 ov

TT23271A Synnytys- ja naistentautioppi 0,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija omaksuu tarvittavat
perustiedot naisen normaalista fysiologiasta. Opiske-
lija saa perustiedot normaalin raskauden, synnytyksen
ja lapsivuodeajan fysiologiasta ja etenemisestä. Opis-
kelija tietää tärkeimpiä raskauden aikaisia ongelmia
ja poikkeamia. Opiskelija tietää raskauden yleisim-
mät ehkäisymenetelmät. Opiskelija saa perustiedot
yleisimmistä gynekologisista sairauksista. Opiskelija
tunnistaa pääpiirteissään hoito- ja tutkimustoimenpi-
teet gynekologian alueelta. - Naisen biologinen elä-
mänkaari. Yleisimmät raskauden ehkäisymenetelmät.
Tavallisimmat vuotohäiriöt. Normaali raskaus, syn-
nytys ja lapsivuodeaika sekä niihin liittyvät tavalli-
simmat poikkeamat. Yleisimmät gynekologiset ras-
kaudet, niiden ehkäisy, tutkimus ja hoito. Aiheeseen
liittyvä kliininen lääkeaineoppi.
Ajankohta: 3.- 4. jakso
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Eskola, K. & Hytö-
nen, E.1997.  Naisen elämä ja hoitotyö soveltavin
osin. Hartikainen, A-L., Tuomivaara, L., Puistola, U.
&  Lang, L. 1995. Koko nainen soveltavin osin. Sor-
vettula, M. (toim.) 1995. Naisen terveys soveltavin
osin. Ajankohtaisia lehtiartikkeleita aiheeseen liitty-
en.
Vastuuhenkilö: Tiina Halonen

THTNS99

TT1301 Ammattiin ja yrittäjyyteen kasvu 3,5 ov
Sisältää osiot: TT13011 osio yksi 0,5 ov, TT13012
osio kaksi 0,5 ov, TT13013 osio kolme 0,5 ov,
TT13014 osio neljä 0,5 ov, TT13015 osio viisi 0,5 ov,
TT13016 osio kuusi 0,5 ov ja TT13017 osio seitsemän
0,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija prosessoi omaa am-
matillista kasvuaan koko opiskelunsa ajan kunkin lu-
kukauden/periodin pääteeman mukaisesti. Opiskelija
oppii portfolion käytön ja hyödyn jatkuvan ammatilli-
sen kasvun tukena. Opiskelija kehittyy oppijana vas-
tuullisuuteen, itseohjautuvuuteen ja sisäiseen yrittä-
jyyteen. - Opiskelu ammattikorkeakoulussa. Opiske-
lutaitojen kehittäminen. Itseohjautuvuus ja itsearvi-
ointi, portfolio. Persoonallinen ja ammatillinen kasvu
ja työnohjaus. Yrittäjyys. Venäjäopinnoissa oleva
suorittaa eriytetyn opetussuunnitelman mukaisesti
(monikulttuurisuus ja vuorovaikutus 1.0 ov).
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.-2. ja 3-4 jakso

Kirjallisuus ja muu materiaali: ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Heleena Uusi-Illikainen

TT1304 Suomen kieli ja viestintä 2 ov
Sisältää osiot: TT13041 osio yksi 1 ov, TT13042 osio
kaksi 0,5 ov ja TT13043 osio kolme 0,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu viesti-
mään selkeästi ja luontevasti sekä tilanteiden vaati-
malla tavalla ja tyylillä niin suullisesti kuin kirjalli-
sestikin. - Esiintymisharjoituksia, tehokas kokous,
kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, teksti- ja tyylila-
jit, kirjoittamisharjoituksia, tieteellinen kirjoittami-
nen
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.-2. ja 3.-4 jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Hirsjärvi - Remes -
Sajavaara, Tutki ja kirjoita. Iisa - Oittinen - Piehl,
Kielenhuollon käsikirja tai vastaavat tiedot. Repo -
Nuutinen, Aikuisten viestintätaito.
Vastuuhenkilö: Tarja Ruokonen

TT1305 Ruotsi, 3 ov
Sisältää osiot: TT13051 osio yksi 1 ov, TT13052 osio
kaksi 1 ov ja TT13053 osio kolme 1 ov.
Tavoitteet ja sisältö:  Tavoitteena on, että opiskelija
oppii terveydenhuoltoalaan liittyvää perussanastoa ja
fraseologiaa ja selviytyy ammattiin liittyvistä keskei-
sistä kielenkäyttötilanteista. Opiskelija pystyy kes-
kustelemaan laajemmin terveydenhuoltoon liittyvistä
kysymyksistä, omasta alasta ja koulutuksesta. Opis-
kelija oppii ymmärtämään omaan alaan ja ammattiin
liittyviä tekstejä, harjaantuu käyttämään apuneuvoja
tekstin tulkinnassa ja laatimaan kirjallisia esityksiä. -
Perussanastoa (mm. ammattinimikkeet, osastot, ana-
tomia), asiakastilanteita, opastuksia, hoito-ohjeita,
ryhmäkeskusteluita artikkeleiden pohjalta, esitelmiä,
kuullunymmärtämisharjoituksia, tekstin rakenteen ja
sisällön hahmottamista, sanojen johtamista, kirjallis-
ten esitysten laatimista.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmonisteet
Ajankohta: 3.- 4. jakso
Vastuuhenkilö: Marjo Piironen

TT1318 Hoitotiede 4,5 ov
Sisältää osiot: TT13181 osio yksi 1 ov, TT13182 osio
kaksi 1,5 ov, TT13183 osio kolme 1 ov ja TT13184
osio neljä 1 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä hoitotie-
teen kehityksestä ja merkityksestä hoitotyön tietope-
rustana. Hän tuntee hoitotyön etiikan keskeiset käsit-
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teet ja ymmärtää erilaisten arvolähtökohtien ja peri-
aatteiden merkityksen potilaan/ asiakkaan hoidossa.
Opiskelija oppii tunnistamaan ja erittelemään eettisiä
ongelmia hoitotyössä. Hän on selvillä teorian muo-
dostuksen yleisistä periaatteista ja hoitotyön teorioi-
den merkityksestä hoitotyössä. Opiskelija ymmärtää
hoitotyön historian merkityksen hoitotyön kehityksel-
le. Hoitotieteen perusteet, hoitotyön filosofia ja etiik-
ka, hoitotyön keskeiset käsitteet, käsiteanalyysi, hoi-
totyön teoriat, teorioiden merkitys hoitotyössä, tutki-
musten hyödyntäminen hoitotyössä, historiallinen ke-
hitysprosessi hoitotyössä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.-2  jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilöt: Arja Holopainen, Tuovi Hakulinen

TT1325 Ympäristöterveys 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: : Opiskelija tietää ihmisen ter-
veyteen vaikuttavista ympäristötekijöistä,  riskeistä ,
ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristön suojelus-
ta. Opiskelija tunnistaa henkilökohtaisen ja ammatil-
lisen vastuunsa terveyttä edistävän ympäristön tur-
vaamisessa ja ympäristön suojelussa. Opiskelija ar-
vostaa terveellistä ympäristöä ja omaksuu aktiivisen
vaikuttajan roolin ympäristön terveyttä koskevissa
asioissa. � Peruskäsitteet. Terveyteen vaikuttavia fyy-
sisen ympäristön tekijöitä: ilman, veden ja ravinnon
laatu, melu,  säteily,  jätteet ja myrkylliset aineet. Yh-
teisön vaikutus yksilön terveyteen.
Edeltävä opinnot : Ei edellytä.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa.
Ajankohta: 1.ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Mikko Häkkinen

TT1327 Hoitotyön hallinto ja terveystaloustiede
3,5 ov
Sisältää osiot: Sisältää osiot: TT13271 osio yksi 2 ov
ja  TT13272 osio kaksi 1,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä tervey-
denhuollon muutoksesta ja muuttuvista toimintaym-
päristöistä.  Opiskelija tuntee hallinnon ja talouden
peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä työssään. Opis-
kelija tuntee työyhteisön kehittämismalleja sekä orga-
nisaatioajattelun perusteita. Opiskelija tiedostaa kaik-
kien työyhteisön jäsenten osallisuuden johtajuudessa.
Opiskelija on valmis osallistumaan laadukkaan ja tu-
loksellisen palvelutoiminnan suunnitteluun, arvioin-
tiin ja kehittämiseen.
- Muutokset terveydenhuollon toimintaympäristöissä.

Hallinnon ja
talouden  peruskäsitteet ja ajattelutavat. Keskeiset or-
ganisaatioteoriat ja organisaatiokulttuuri. Työyhtei-
sön kehittäminen.  Johtajuus hoitotyössä. Laatuajatte-
lu hoitotyössä ja terveydenhuollossa. Tehokkuus,
tuottavuus ja vaikuttavuus sekä niiden arviointi terve-
ydenhuollossa. Työelämän erityiskysymyksiä.
Edeltävät opinnot: TT1324 Sosiaali- ja terveyspoli-
tiikka 2.5 ov
Ajankohta: 1.-2. ja 3.-4. jakso
Kirjallisuus: Mäkisalo,  M.  1999.  �Me teemme sen�
Hoitotyöntekijä oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä.
Kirjayhtymä. Telaranta,  S.  1997. Hoitotyön hallinto
(soveltuvin osin). Kirjayhtymä. Sintonen, Pekurinen,
Linnakko 1997. Terveystaloustiede. WSOY. Muu
opintojaksolla jaettava materiaali.
Vastuuhenkilö: Hilkka Sidoroff

2 Ammattiopinnot ja
4 Harjoittelu

TT2319 Terveystieteiden tutkimusmenetelmät
2,5 ov
Sisältää osiot: TT23191  Kvantitatiivinen tutkimus
1,5 ov ja TT23192 Kvalitatiivinen tutkimus 1 ov.
TT23191 Kvantitatiivinen tutkimus 1,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Antaa opiskelijoille käytännön
valmiudet tehdä itsenäisesti hoitotyöhön liittyviä tut-
kimuksia, joissa käytetään kvantitatiivisiä tutkimus-
menetelmiä. Opiskelija oppii analysoimaan ja arvioi-
maan kvantitatiivisiä tutkimuksia, niiden merkitystä
ja käyttöä hoitotyön käytännössä. Kvantitatiivinen
tutkimustraditio ja tutkimusprosessi. Kvantitatiivisen
tutkimuksen asetelmia. Tutkimusetiikka. Tutkimuk-
sen luotettavuus. Kvantitatiivisten tutkimusten käyttö
hoitotyön käytännössä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen

TT2322 Terveyden edistäminen  4 ov
Sisältää osiot:TT23221 osio yksi 2 ov, TT23222 osio
kaksi 1 ov ja TT23223 osio kolme 1 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy terveyskas-
vatuksen ja opetuksen filosofisiin ja tieteellisiin pe-
rusteisiin ja menetelmiin. Opiskelija on selvillä terve-
yskäyttäytymisen yksilöllisestä ja yhteisöllisestä
muodostumisesta ja tiedostaa vastuullisen asemansa
oman, asiakkaan ja yhteisöjen terveyden edistämises-
sä, ylläpitämisessä ja sairauksien ehkäisemisessä.
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Opiskelija alkaa pohtia  terveyden edistämisen  eetti-
siä  näkökohtia. Opiskelija perehtyy terveyskulttuu-
riin ja terveyskasvatuksen menetelmällisiin lähesty-
mistapoihin ja erilaisiin terveysviestinnän muotoihin.
Opiskelija  perehtyy hoitopedagogiikkaan ja potilas-
ohjauksen erityiskysymyksiin. Opiskelija suunnitte-
lee, toteuttaa ja arvioi potilasohjaustilanteita. Opiske-
lija perehtyy savuttomuutta edistävään hoitotyöhön.-
Terveys ja terveyden edistäminen käsitteinä. Kasva-
tuksen ja kasvatustieteen lähtökohtia ja peruskäsittei-
tä. Oppimisprosessi ja sen ohjaaminen. Terveyskasva-
tuksen tehtävät tavoitteet ja toimintamuodot. Terveys-
kasvatusta ja terveyskäyttäytymistä kuvaavat teoriat
interventiiviset terveyshaastattelut ja  demokraattinen
dialogi. Preventiivisen hoitotyön ja terveyskasvatuk-
sen eettiset perusteet. Yksilö-, ryhmä ja yhteistason
terveyskasvatus. Terveyskasvatusmateriaalin suunnit-
telu, toteutus ja arviointi. Osio yksi toteutetaan verk-
ko-opiskeluna.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 3.-4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Aarva, P. 1991.Ter-
veyskasvatuksen kuvia ja mielikuvia. Tutkimus tere-
ysjulisteiden vastaanotosta. Tampereen yliopisto. Ew-
les, L. 1995. Terveyden edistämisen opas. Sairaanhoi-
tajien koulutussäätiö. Kettunen, T., Liimatainen, L.,
Poskiparta, M. 1996. Terveyskasvatus arjen  neuvon-
tatyössä. Helsinki: Tammi. Leino, A-L & Leino, J.
1995. Kasvatustieteen perusteet. Helsinki: Tammi.
Hakulinen, T., Hirvonen, E., Koponen, P., Pietilä, A-
M., Sirola, K. 2001. Terveyden edistämisen menetel-
miä. Wiio, O. & Puska, P. 1993. Terveysviestinnän
opas. Keuruu: Otava.
Vastuuhenkilö:  Mikko Häkkinen

TT2326 Lasten ja nuorten terveydenhoitotyö 2 ov
+ TT4312 Harjoittelu 6 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tietää ja osaa analy-
soida lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen vaiheita
ja suotuisan kasvun ja kehityksen edellytyksiä.  Opis-
kelija tunnistaa ja arvioi lasten, nuorten ja heidän per-
heidensä elämään liittyviä terveydenhoidollisia tar-
peita ja terveysriskejä. Opiskelija harjaantuu tervey-
denhoitotyön auttamismenetelmissä sekä oppii tuke-
maan lapsia, nuori, perheitä ja heidän lähiyhteisöään
hyödyntämällä terveyden voimavaroja. - Lapsen ja
nuoren kasvu ja kehitys eri ikäkausina sekä suotuisan
kasvun edellytykset sekä kehityksen tukeminen. Eri
ikäisen lapsen, nuoren  hoito sekä perheen voimavaro-
jen tukeminen. Terveydenhoitotyö lastenneuvolassa
ja kouluterveydenhuollossa. Moniammatillinen yh-
teistyö lasten- ja nuorten terveyden tukemisessa.

Opintokäynnit. Harjoittelu,
Edeltävät opinnot: TT2323  Yksilön inhimilliset tar-
peet ja hoitotyön auttamismenetelmät.
Ajankohta: 1. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kantero, R-L.,
Levi, H., Österlund, K. Lasten sairaanhoito. 1996.
WSOY. Porvoo (soveltuvin osin). Rosblom, O., Ruus-
kanen, U., Laine, T., Vertio, H. Nuorten hoito-
työ.1994. Tampere, Neuvolakirja. 2000. Terho, P.,
Ala-Laurila, E-L., Laakso, J., Krogiua, H., Pietikäi-
nen, M. Kouluterveydenhuolto. 2000. Pelkonen, M.
Lapsiperheiden voimavarat ja niiden vahvistaminen
hoitotyön keinoin. 1994. Kuopio. Paunonen, M., Veh-
viläinen-Julkunen, K. Perhe hoitotyössä. 1999 (sovel-
tuvin osin). Taipale, V. Lasten mielenterveystyö. 1998
(soveltuvin osin). Muu opintojakson alussa osoitetta-
va materiaali. Aaltonen, M., Ojanen, T., Vihunen, R.,
Vilèn, M. Nuorten aika. 1999. WSOY.
Vastuuhenkilö: Heleena Uusi-Illikainen

TT2360 Aikuisten terveydenhoitotyö 1 ov +
TT4313 Harjoittelu 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tietää ja osaa analy-
soida erilaisissa elämäntilanteissa olevien aikuisten
terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija määrittää työympäristön terveyteen vai-
kuttavia tekijöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ter-
veyteen. Opiskelija osaa tunnistaa aikuisen/työikäi-
sen ihmisen terveydenhoidollisia tarpeita ja harjaan-
tuu hoitotyön auttamismenetelmissä tukiessaan aikui-
sen ja hänen lähiyhteisönsä terveyttä ja terveyden voi-
mavaroja. Opiskelija hallitsee keskeisimmät tiedot ja
taidot aikuisten terveydenhoitotyössä.  - Aikuisväes-
tön ikäryhmä-, terveystarkastukset, terveydenhoito-
työ työterveyshuollossa. Terveysmuotokuva. Työky-
kyä ylläpitävä toiminta. Opintokäynnit. Harjoittelu.
Edeltävät opinnot: TT2323 Yksilön inhimilliset tar-
peen ja hoitotyön auttamismenetelmät. TT1323 Kan-
santerveystiede ja epidemiologia.
Ajankohta: 2. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kanerva ym. Hyvä
työterveyshoitajan työ. 1998. Kivipelto, E. �Mua
kuultihin ja sai itte vaikuttaa�. 1996. Mielen terveys.
1995. Paunonen, M., Vehviläinen-Julkunen, K. Perhe
hoitotyössä. 1999 (soveltuvin osin). Muu opintojak-
son alussa osoitettu materiaali.
Vastuuhenkilö: Mikko Häkkinen

TT2337 Terveydenhoitotyön syventävät opinnot  6
ov + TT4318 Harjoittelu  12 ov
Sisältää osiot: TT23371 osa yksi 3 ov TT23372 osa
kaksi 3 ov, TT43181 Harjoittelu 6 ov ja TT43182 6 ov
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Tavoitteet ja sisältö:: Opiskelija syventää ja laajen-
taa näkemystään terveydenhoitotyöstä. Opiskelija pe-
rehtyy preventiiviseen hoitotyöhön ja sen kehittämi-
seen. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan perhe-
, yhteisökeskeisessä sekä väestövastuullisessa hoito-
työssä. Opiskelija syventää osaamistaan pienryhmien
terveydenedistämisestä, muutosprosesseista ja eetti-
sestä toiminnasta. Opiskelija kykenee moniammatilli-
seen tiimi-/ yhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuol-
lon henkilöstön ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.
Opiskelija oppii hyödyntämään terveysteknologian
keinoja ja lisää valmiuksiaan vaikuttaa lähiyhteisöön-
sä ja yhteiskuntaan. Opiskelija saa valmiuksia ja kiin-
nostuu oman asiantuntijuutensa jatkuvasta kehittämi-
sestä. Äitiyshoitotyön, lasten- ja nuorten, aikuisten
sekä vanhusten terveydenhoidon auttamismenetelmi-
en  osaamisen syventäminen. Tarttuvien tautien en-
naltaehkäisy � rokotukset.  Kulttuurinen ja erityisryh-
mien hoitotyö. Ehkäisevä päihdetyö. Seksuaaliterve-
ys. Perhe-  ja yhteisökeskeisen tai väestövastuisen
työotteen soveltaminen terveydenhoitotyössä perus-
terveydenhuollossa. Preventiivinen hoitotyö ja sen
kehittäminen.
Edeltävät opinnot: TT1318 Hoitotiede. TT1319
Anatomia ja fysiologia. TT2320 Mikrobiologia ja
kliininen laboratorio-oppi. TT2321 Kliininen lääkeai-
neoppi. TT2323 Yksilön inhimilliset tarpeet ja autta-
mismenetelmät. TT4310  Perusharjoittelu. TT2324
Äitiyshoitotyö. TT2326 Lasten ja nuorten terveyden-
hoitotyö. TT2360 Aikuisten terveydenhoitotyö.
TT2328 Vanhusten terveydenhoitotyö. TT2329 Sisä-
tautikirurginen hoitotyö. TT2333 Mielenterveyden-
hoitotyö. TT2327 Lääketieteelliset aineet.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Etzell ym. Perheen
ja yhteisön terveyttä edistävä hoitotyö. 1998. Pauno-
nen M. Vehviläinen-Julkunen K. Perhe hoitotyössä.
1999. Parviainen T. Pelkonen M. ( toim.) Yhteisölli-
syys- avain parempaan terveyteen. 1997. Rokotuso-
pas. 2001. Muu opintojaksojen alussa ilmoitettava
materiaali.
Ajankohta: 1.- 2. jakso
Vastuuopettaja: Heleena Uusi-Illikainen ja Mikko
Häkkinen

TT5A Opinnäytetyö 10 ov
Sisältää osiot: TT5014 Ideaseminaari 0,5 ov, TT5021
Suunnitteluseminaari 0,5 ov, TT5022 Opinnäytetyö-
seminaari 0,5 ov, TT5023 Itsenäinen työskentely ja
ohjaus osio yksi 0,5 ov, TT5024 Itsenäinen työskente-
ly ja ohjaus osio kaksi 4 ov ja TT5025 Itsenäinen työs-
kentely ja ohjaus osio kolme 4 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy itsenäisesti

ohjattuna käyttämään teoreettista ja empiiristä tietoa,
suunnittelemaan ja toteuttamaan hoitotyöhön liitty-
vän tutkimus- tai kehitystyön. Opinnäytetyössä opis-
kelija osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taito-
jaan ammattiopintoihin liittyvissä ammatti- ja asian-
tuntijatehtävissä sekä osoittaa ammatillisen asiantun-
tijuuden syvällistä ja laaja-alaista hallintaa. Opinnäy-
tetyö on joko soveltava tutkimus tai kehittämistyö. Se
voi olla joko empiirinen kvantitatiivinen tai kvalitatii-
vinen tutkimus, teoreettinen tai konstruktiivinen tut-
kimus. Kehittämistyöt ovat luonteeltaan projektitöitä
ja ne voivat olla myös osaprojekteja useamman am-
mattikorkeakouluun kuuluvan oppilaitoksen moni-
alaisista projekteista. � Idea-, suunnittelu-, ja opin-
näytetyöseminaari sekä  itsenäinen työskentely ja oh-
jaukseen osallistuminen.
Edeltävät opinnot: TT1318 Hoitotiede (osittain).
TT2319 Terveystieteiden tutkimusmenetelmät (osit-
tain). TT1302 ATK-passi. TT1303 Tilastotieteen pe-
rusopinnot. TT2323 Yksilön inhimilliset tarpeet ja
hoitotyön auttamismenetelmät
Ajankohta: 1.- 2.  jaksoilla
Kirjallisuus ja muu materiaali: Liittyen kunkin
opiskelijan opinnäytetyön aiheeseen ja metodologi-
aan.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen ja Päivi Hakulinen

TT5014  Ideaseminaari  0.5 ov
TT5023  Itsenäinen työskentely ja ohjaus 0.5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy ohjattuna va-
litsemaan opinnäytetyön aiheen ja toteutustavan. Se-
minaareihin osallistuminen ja opinnäytetyön ideapa-
peri tekeminen.
Edeltävät opinnot: TT1318 Hoitotiede (osittain).
TT2319 Terveystieteiden tutkimusmenetelmät (osit-
tain). TT1302 ATK-passi. TT1303 Tilastotieteen pe-
rusopinnot. TT2323 Yksilön inhimilliset tarpeet ja
hoitotyön auttamismenetelmät
Ajankohta:  2. jaksoilla
Kirjallisuus ja  muu materiaali: Liittyen kunkin
opiskelijan opinnäytetyön aiheeseen ja metodologi-
aan.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen ja Päivi Hakulinen

TT5021  Suunnitteluseminaari 0.5 ov
TT5024  Itsenäinen työskentely ja ohjaus 4.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu tiedon-
hankintaan ja ohjattuna opinnäytetyön suunnitteluun.
Suunnitteluseminaarissa opiskelija harjaantuu esittä-
mään opinnäytetyönsuunnitelman kirjallisesti ja suul-
lisesti. Seminaarissa opiskelija perustelee tekemänsä
ratkaisut aiheen valinnan, tutkimusmenetelmän sekä
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aineiston keruu- ja analyysimenetelmien osalta. Kir-
jallinen opinnäytetyön suunnitelma, joka sisältää tut-
kimusprosessin tai muuten toteutettavan opinnäyte-
työn eri vaiheet. Opiskelijan tieteellinen ajattelu ke-
hittyy tieteelliseen ajattelutapaan kuuluvan argumen-
toinnin, palautteen sekä keskustelutaidon opettelun
avulla.  Osallistuminen suunnitteluseminaariin,  oman
opinnäytetyön suunnitelman esittäminen ja opponoin-
ti.
Edeltävät opinnot: TT5014 Ideaseminaari
Ajankohta:  4. jakso
Kirjallisuus: Tieteellinen kirjallisuus liittyen opin-
näytetyön aiheeseen ja metodologiaan
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen ja Päivi Hakulinen

TT5022 Opinnäytetyöseminaari  0.5 ov sekä
TT5025 Itsenäinen työskentely ja ohjaus 4.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija esittää valmiin tai
valmistumassa olevan opinnäytetyön kirjallisesti ja
suullisesti seminaarissa sekä osoittaa saavuttaneensa
kyvyn suulliseen ja kirjalliseen tieteelliseen esittämi-
seen. Seminaareissa opiskelija osoittaa tiedon teoreet-
tista ja käytännöllistä hallintaa ja osaa soveltaa tietoa
sekä opinnäytetyössä että ammatin kehittämisessä.
Osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin, oman
opinnäytetyön esittäminen ja opponointi.
Edeltävät opinnot: TT5021 Suunnitteluseminaari
Ajankohta:: 1. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Tieteellinen kirjalli-
suus liittyen opinnäytetyön aiheeseen ja metodologi-
aan.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen ja Päivi Hakulinen

TTTNS98

TT1301 Ammattiin ja yrittäjyyteen kasvu 3,5 ov
Sisältää osiot: TT13011 osio yksi 0,5 ov, TT13012
osio kaksi 0,5 ov, TT13013 osio kolme 0,5 ov,
TT13014 osio neljä 0,5 ov, TT13015 osio viisi 0,5 ov,
TT13016 osio kuusi 0,5 ov  ja TT 13017 osio seitse-
män 0,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija prosessoi omaa am-
matillista kasvuaan koko opiskelunsa ajan kunkin lu-
kukauden/periodin pääteeman mukaisesti. Opiskelija
oppii portfolion käytön ja hyödyn jatkuvan ammatilli-
sen kasvun tukena. Opiskelija kehittyy oppijana vas-
tuullisuuteen, itseohjautuvuuteen ja sisäiseen yrittä-
jyyteen. - Opiskelu ammattikorkeakoulussa. Opiske-
lutaitojen kehittäminen. Itseohjautuvuus ja itsearvi-
ointi, portfolio. Persoonallinen ja ammatillinen kasvu
ja työnohjaus. Yrittäjyys. Venäjäopinnoissa oleva
suorittaa eriytetyn opetussuunnitelman mukaisesti

(monikulttuurisuus ja vuorovaikutus 1.0 ov).
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.-2. ja 3-4 jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Vastuuhenkilö: Heleena Uusi-Illikainen

TT1304 Suomen kieli ja viestintä 2 ov
Sisältää osiot: TT13041 osio yksi 1 ov, TT13042 osio
kaksi 0,5 ov ja TT13043 osio kolme 0,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu viesti-
mään selkeästi ja luontevasti sekä tilanteiden vaati-
malla tavalla ja tyylillä niin suullisesti kuin kirjalli-
sestikin. - Esiintymisharjoituksia, tehokas kokous,
kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, teksti- ja tyylila-
jit, kirjoittamisharjoituksia, tieteellinen kirjoittami-
nen
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1.-2. ja 3.-4 jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Hirsjärvi - Remes -
Sajavaara, Tutki ja kirjoita. Iisa - Oittinen - Piehl,
Kielenhuollon käsikirja tai vastaavat tiedot. Repo -
Nuutinen, Aikuisten viestintätaito.
Vastuuhenkilö: Tarja Ruokonen

TT1327 Hoitotyön hallinto ja terveystaloustiede
3,5 ov
Sisältää osiot: Sisältää osiot: TT13271 osio yksi 2 ov
ja  TT13272 osio kaksi 1,5 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija on selvillä tervey-
denhuollon muutoksesta ja muuttuvista toimintaym-
päristöistä.  Opiskelija tuntee hallinnon ja talouden
peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä työssään. Opis-
kelija tuntee työyhteisön kehittämismalleja sekä orga-
nisaatioajattelun perusteita. Opiskelija tiedostaa kaik-
kien työyhteisön jäsenten osallisuuden johtajuudessa.
Opiskelija on valmis osallistumaan laadukkaan ja tu-
loksellisen palvelutoiminnan suunnitteluun, arvioin-
tiin ja kehittämiseen.
- Muutokset terveydenhuollon toimintaympäristöissä.
Hallinnon ja
talouden  peruskäsitteet ja ajattelutavat. Keskeiset or-
ganisaatioteoriat ja organisaatiokulttuuri. Työyhtei-
sön kehittäminen.  Johtajuus hoitotyössä. Laatuajatte-
lu hoitotyössä ja terveydenhuollossa. Tehokkuus,
tuottavuus ja vaikuttavuus sekä niiden arviointi terve-
ydenhuollossa. Työelämän erityiskysymyksiä.
Edeltävät opinnot: TT1324 Sosiaali- ja terveyspoli-
tiikka 2.5 ov
Ajankohta: 1.-2. ja 3.-4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali:  Mäkisalo, M. 1999.
�Me teemme sen�  Hoitotyöntekijä oman työnsä tutki-



271

Hoitotyö

jana ja kehittäjänä. Kirjayhtymä. Telaranta, S. 1997.
Hoitotyön hallinto (soveltuvin osin). Kirjayhtymä.
Sintonen, Pekurinen, Linnakko. 1997. Terveystalous-
tiede. WSOY. Muu opintojaksolla jaettava materiaali.
Vastuuhenkilö: Hilkka Sidoroff

TT2337 Terveydenhoitotyön syventävät opinnot  6
ov + TT4318 Harjoittelu  12 ov
Sisältää osiot: TT23371 osa yksi 3 ov, TT 23372 osio
kaksi 3 ov, TT43181 Harjoittelu 6 ov ja TT43182 6 ov.
Tavoitteet ja sisältö:: Opiskelija syventää ja laajen-
taa näkemystään terveydenhoitotyöstä. Opiskelija pe-
rehtyy preventiiviseen hoitotyöhön ja sen kehittämi-
seen. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan perhe-
, yhteisökeskeisessä sekä väestövastuullisessa hoito-
työssä. Opiskelija syventää osaamistaan pienryhmien
terveydenedistämisestä, muutosprosesseista ja eetti-
sestä toiminnasta. Opiskelija kykenee moniammatilli-
seen tiimi-/ yhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuol-
lon henkilöstön ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.
Opiskelija oppii hyödyntämään terveysteknologian
keinoja ja lisää valmiuksiaan vaikuttaa lähiyhteisöön-
sä ja yhteiskuntaan. Opiskelija saa valmiuksia ja kiin-
nostuu oman asiantuntijuutensa jatkuvasta kehittämi-
sestä. Äitiyshoitotyön, lasten- ja nuorten, aikuisten
sekä vanhusten terveydenhoidon auttamismenetelmi-
en  osaamisen syventäminen. Tarttuvien tautien en-
naltaehkäisy � rokotukset.  Kulttuurinen ja erityisryh-
mien hoitotyö. Ehkäisevä päihdetyö. Seksuaaliterve-
ys. Perhe-  ja yhteisökeskeisen tai väestövastuisen
työotteen soveltaminen terveydenhoitotyössä perus-
terveydenhuollossa. Preventiivinen hoitotyö ja sen
kehittäminen.
Edeltävät opinnot: TT1318 Hoitotiede. TT1319
Anatomia ja fysiologia. TT2320 Mikrobiologia ja
kliininen laboratorio-oppi. TT2321 Kliininen lääkeai-
neoppi. TT2323 Yksilön inhimilliset tarpeet ja autta-
mismenetelmät. TT4310  Perusharjoittelu. TT2324
Äitiyshoitotyö. TT2326 Lasten ja nuorten terveyden-
hoitotyö. TT2360 Aikuisten terveydenhoitotyö.
TT2328 Vanhusten terveydenhoitotyö. TT2329 Sisä-
tautikirurginen hoitotyö. TT2333 Mielenterveyden-
hoitotyö. TT2327 Lääketieteelliset aineet.
Kirjallisuus: Etzell ym. Perheen ja yhteisön terveyttä
edistävä hoitotyö. 1998. Paunonen M. Vehviläinen-
Julkunen K. Perhe hoitotyössä. 1999. Parviainen T.
Pelkonen M. ( toim.) Yhteisöllisyys- avain parempaan
terveyteen. 1997. Rokotusopas. 2001. Muu opintojak-
sojen alussa ilmoitettava materiaali.
Ajankohta: 1.- 2. jakso
Vastuuopettaja: Heleena Uusi-Illikainen ja Mikko
Häkkinen

TT5A Opinnäytetyö 10 ov
Sisältää osiot: TT5014 Ideaseminaari 0,5 ov, TT5021
Suunnitteluseminaari 0,5 ov, TT5022 Opinnäytetyö-
seminaari 0,5 ov, TT5023 Itsenäinen työskentely ja
ohjaus osio yksi 0,5 ov, TT5024 Itsenäinen työskente-
ly ja ohjaus osio kaksi 4 ov ja TT5025 Itsenäinen työs-
kentely ja ohjaus osio kolme 4 ov.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy itsenäisesti
ohjattuna käyttämään teoreettista ja empiiristä tietoa,
suunnittelemaan ja toteuttamaan hoitotyöhön liitty-
vän tutkimus- tai kehitystyön. Opinnäytetyössä opis-
kelija osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taito-
jaan ammattiopintoihin liittyvissä ammatti- ja asian-
tuntijatehtävissä sekä osoittaa ammatillisen asiantun-
tijuuden syvällistä ja laaja-alaista hallintaa. Opinnäy-
tetyö on joko soveltava tutkimus tai kehittämistyö. Se
voi olla joko empiirinen kvantitatiivinen tai kvalitatii-
vinen tutkimus, teoreettinen tai konstruktiivinen tut-
kimus. Kehittämistyöt ovat luonteeltaan projektitöitä
ja ne voivat olla myös osaprojekteja useamman am-
mattikorkeakouluun kuuluvan oppilaitoksen moni-
alaisista projekteista. � Idea-, suunnittelu-, ja opin-
näytetyöseminaari sekä  itsenäinen työskentely ja oh-
jaukseen osallistuminen.
Edeltävät opinnot: TT1309 Hoitotiede (osittain).
TT2301 Terveystieteiden tutkimusmenetelmät (osit-
tain). TT1302 ATK-passi. TT1303 Tilastotieteen pe-
rusopinnot. TT2305 Yksilön inhimilliset tarpeet ja
hoitotyön auttamismenetelmät
Ajankohta: 1.- 2.  jaksoilla
Kirjallisuus ja muu materiaali: Liittyen kunkin
opiskelijan opinnäytetyön aiheeseen ja metodologi-
aan.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen ja Päivi Hakulinen

TT5014  Ideaseminaari  0.5 ov
TT5023  Itsenäinen työskentely ja ohjaus 0.5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy ohjattuna va-
litsemaan opinnäytetyön aiheen ja toteutustavan. Se-
minaareihin osallistuminen ja opinnäytetyön ideapa-
peri tekeminen.
Edeltävät opinnot: TT1309 Hoitotiede (osittain).
TT2301 Terveystieteiden tutkimusmenetelmät (osit-
tain). TT1302 ATK-passi. TT1303 Tilastotieteen pe-
rusopinnot. TT2305 Yksilön inhimilliset tarpeet ja
hoitotyön auttamismenetelmät
Ajankohta:  2. jaksoilla
Kirjallisuus ja  muu materiaali: Liittyen kunkin
opiskelijan opinnäytetyön aiheeseen ja metodologi-
aan.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen ja Päivi Hakulinen



272

Hoitotyö

TT5021  Suunnitteluseminaari 0.5 ov
TT5024  Itsenäinen työskentely ja ohjaus 4.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu tiedon-
hankintaan ja ohjattuna opinnäytetyön suunnitteluun.
Suunnitteluseminaarissa opiskelija harjaantuu esittä-
mään opinnäytetyönsuunnitelman kirjallisesti ja suul-
lisesti. Seminaarissa opiskelija perustelee tekemänsä
ratkaisut aiheen valinnan, tutkimusmenetelmän sekä
aineiston keruu- ja analyysimenetelmien osalta. Kir-
jallinen opinnäytetyön suunnitelma, joka sisältää tut-
kimusprosessin tai muuten toteutettavan opinnäyte-
työn eri vaiheet. Opiskelijan tieteellinen ajattelu ke-
hittyy tieteelliseen ajattelutapaan kuuluvan argumen-
toinnin, palautteen sekä keskustelutaidon opettelun
avulla.  Osallistuminen suunnitteluseminaariin,  oman
opinnäytetyön suunnitelman esittäminen ja opponoin-
ti.
Edeltävät opinnot: TT5014 Ideaseminaari
Ajankohta:  4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Tieteellinen kirjalli-
suus liittyen opinnäytetyön aiheeseen ja metodologi-
aan
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen ja Päivi Hakulinen

TT5022 Opinnäytetyöseminaari  0.5 ov sekä
TT5025 Itsenäinen työskentely ja ohjaus 4.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija esittää valmiin tai
valmistumassa olevan opinnäytetyön kirjallisesti ja
suullisesti seminaarissa sekä osoittaa saavuttaneensa
kyvyn suulliseen ja kirjalliseen tieteelliseen esittämi-
seen. Seminaareissa opiskelija osoittaa tiedon teoreet-
tista ja käytännöllistä hallintaa ja osaa soveltaa tietoa
sekä opinnäytetyössä että ammatin kehittämisessä.
Osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin, oman
opinnäytetyön esittäminen ja opponointi.
Edeltävät opinnot: TT5021 Suunnitteluseminaari
Ajankohta: 1. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Tieteellinen kirjalli-
suus liittyen opinnäytetyön aiheeseen ja metodologi-
aan.
Vastuuhenkilö: Tuovi Hakulinen ja Päivi Hakulinen
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Koulutusohjelman yleiset
tavoitteet

Sosiaalialan koulutusohjelman tavoitteena on, että
opiskelija
- hahmottaa ammattinsa tehtävät ja merkityksen yh-
teiskunnassa, sosiaalialan palvelujärjestelmässä ja
asiakassuhteessa
- tuntee riittävän syvällisesti sosiaalialan monitietei-
sen tietoperustan ja kykenee yhdistämään sen käytän-
nön ongelmien tarkasteluun
- saa valmiudet ja sitoutuu omaehtoiseen tiedolliseen,
emotionaaliseen ja eettiseen kasvuun
- saavuttaa valmiudet toimia sosiaalialan tehtävissä
erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä ja toiminnalli-
sissa tilanteissa
- omaksuu tutkivan, kehittävän työotteen

Sosiaalialan koulutusohjelma on laajuudeltaan 140
opintoviikkoa, n. 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto on
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutut-
kinto, tutkintonimike sosionomi (AMK).

Sosiaalialan koulutusohjelmassa on kaksi
suuntautumisvaihtoehtoa, sosiaalipedagogiikan
suuntautumisvaihtoehto ja luovien terapioiden
suuntautumisvaihtoehto.

Sosiaalipedagogiikan
suuntautumisvaihtoehto

Ammatillinen tehtäväalue

Sosiaalipedagogisen työn lähtökohtana on näkemys
ihmisen yhteiskuntasidonnaisuudesta. Selviytyminen
elämän haasteista perustuu yksilön kykyyn hahmottaa
itsensä suhteessa yhteiskuntaan ja sen suomiin toi-
mintamahdollisuuksiin. Tähän sisältyy paitsi kyky
ymmärtää yhteiskunnan toimintaa, myös kyky asen-
noitua elämäänsä mielekkäästi ja vaikuttaa sen muo-
toutumiseen.

Sosiaalipedagogisen työn tavoitteena on sekä ihmis-
ten yksilöllisten toimintaedellytysten tukemisen että
yhteisöllisiin toimintamahdollisuuksiin vaikuttami-

sen kautta edistää yksilöiden, perheiden ja erilaisten
sosiaalisten ryhmien yhteiskunnallista osallisuutta,
mahdollisuutta mielekkääseen elämään ja tarpeidensa
tyydytykseen aktiivisina yhteiskunnan jäseninä.

Sosiaalipedagogista työtä tarvitaan silloin, kun yksi-
lön, perheen, ryhmän tai yhteisön toimintakyky on
yksilöllisten tai ulkoisten paineiden vuoksi estynyt tai
vaarassa heikentyä. Tavoitteena on aktivoida ne voi-
mavarat, joiden avulla yksilöt ja ryhmät tässä ja nyt
tilanteessa pystyvät vaikuttamaan muutoksiin itses-
sään ja ympäristössään.

Sosiaalipedagogista työtä tehdään ihmisten arjessa.
Sosiaalipedagogin tehtävänä ei niinkään ole etsiä rat-
kaisua yksittäisiin arjen ongelmiin, vaan tukea ongel-
miensa kanssa painivia itse sellaiseen toimintaan,
joka voi muuttaa heidän tilanteensa. Käytännössä
tämä tarkoittaa sellaisten yksilöllisten ja sosiaalisten
prosessien käynnistämistä, jotka mahdollistavat ih-
misten oman aktiivisen toiminnan ongelmiensa rat-
kaisemiseksi.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali-
pedagogiikan suuntautumisvaihtoehdossa suorittava
saa laaja-alaiset valmiudet toimia mm.
- ennaltaehkäisevässä ja korjaavassa kasvatustyössä
lasten ja nuorten parissa,
- eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien
ihmisten parissa tehtävässä ohjaus-, kuntoutus-, hoi-
va- ja huolenpitotyössä,
- rakenteellisessa ja kansalaiskeskeisessä sosiaali-
työssä,
- suunnittelu-, kehittämis- ja hallintotehtävissä sekä
kuntien sosiaali-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa
että yksityisten palvelujen piirissä.

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Opinnot koostuvat koulutusohjelman yhteisistä pe-
rus- ja  ammattiopinnoista, sosiaalipedagogiikan
suuntautumisvaihtoehdon omista perus- ja ammatti-
opinnoista sekä opinnäytetyöstä ja ammattikorkea-
koulun yhteisistä ja koulutusohjelman omista vapaas-
ti valittavista opinnoista. Harjoittelu on osa perus- ja
ammattiopintoja.

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
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Opintojen orientoivassa vaiheessa on tavoitteena,
että opiskelija ryhtyy oman oppimisensa subjektiksi,
aloittaa oman ihmis- ja maailmankuvansa tietoisen
rakentamisen. Tätä tuetaan suhteuttamalla opittava ai-
nes opiskelijan olemassa oleviin tietorakenteisiin ja
kokemuksiin. Orientoivassa vaiheessa opiskelijan oli-
si opittava tarkkailemaan ajatteluaan, ymmärtämis-
tään ja osaamistaan. Hänen olisi tultava tietoiseksi
omista käsityksistään ja oman ammatillisen ja persoo-
nallisen kasvunsa vaiheesta.

Orientoivassa  perusopintovaiheessa opiskelija jäsen-
tää käsityksiään yhteiskunnasta ja sen kehityksestä,
kulttuurista, ihmisestä ja ihmisen paikasta maailmas-
sa sekä sosiaalialan työn ja ammattien yhteiskunnalli-
sesta merkityksestä, historiasta ja tulevaisuudesta.
Keskeistä on yhteiskunnallisia käytäntöjä problemati-
soivan lähestymistavan omaksuminen.

Harjoittavassa ammattiopintovaiheessa opiskelija
syventää käsitystään inhimillisestä kasvusta ja sen
haasteista ja muodostaa käsityksen ammatillisesta pä-
tevyydestä; sosiaalialan keinoista ja mahdollisuuksis-
ta tukea yksilöiden, perheiden ja erilaisten sosiaalis-
ten ryhmien selviytymistä. Pääpaino on sekä sisällöl-
lisessä opiskelussa teoriaa ja käytäntöä kytkien että
omien havainto-, ajattelu- ja toimintatapojen kriitti-
sessä arvioinnissa, reflektiivisyydessä.

Ihmisten elämisen ehtojen muovautuminen yhteis-
kunnallisen muutoksen myötä merkitsee myös sosiaa-
lialan työn tehtävien jatkuvaa muutosta. Tarvitaan
työntekijöitä, joilla on paitsi taito tehdä käytännön
työtä, myös taito käsitteellistää ja jäsentää asioita, ja
kehittää näiden jäsennysten pohjalta uusia toiminta-
käytäntöjä. Opiskelun syventävässä vaiheessa pai-
nottuu erityisesti työn kehittämisen ja tutkimisen nä-
kökulma.

Sosiaalipedagogiikan opintojen keskeisimmän tieto-
perustan muodostavat  sosiologia, sosiaalipolitiikka,
sosiaalipsykologia ja niitä yhdistävä sosiaalipedago-
ginen sosiaalityön ammattiorientaatio. Opiskelijoita
tuetaan hahmottamaan todellisuutta paitsi tieteen,
myös kuvataiteen, musiikin, tanssin, draaman ja kir-
jallisuuden avulla. Oman oppimiskokemuksensa
kautta opiskelija saa välineitä tukea ammatillisessa
vuorovaikutussuhteessa myös asiakkaita hahmotta-
maan todellisuuttaan ja paikkaansa siinä paitsi ratio-
naalisen pohdinnan, myös luovan toiminnan avulla.
Harjoittelun osuus on 30 opintoviikkoa. Harjoittelu
koostuu 2 - 3 vuotta kestävästä omasta asiakassuh-

teesta, erilaisissa toimipisteissä tehtävästä harjoitte-
lusta siten, että opiskelija on joko yhtäjaksoisesti 2 - 3
päivää viikosta harjoittelupaikassa sekä kolmantena
opiskeluvuotena suunniteltavasta ja toteutettavasta
projektista. Tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle
riittävän syvällinen osallistuminen sosiaalialan pitkä-
kestoisiin työprosesseihin.

Koko opiskeluajan läpäiseviä oppimisprosesseja ovat
tutkivaan, reflektiiviseen ammattikäytäntöön sekä yh-
teistoiminnallisuuteen kasvaminen. Ryhmäilmiöön
palataan aina uudelleen eri opintojaksojen aikana ana-
lysoimalla oman opiskeluryhmän prosesseja.

Opintoihin liittyvän kirjallisuuden opiskelumuotoina
käytetään mm. kirjatenttejä, referaatteja, kirjallisuus-
esseitä ja esitelmiä. Kirjallisuuteen perehtymistä tue-
taan muodostamalla opiskelijoiden keskuuteen luku-
piirejä, joiden tehtävänä on tukea uuden tiedon jäsen-
tämistä. Keskeinen osa opiskelua on reflektiopäivä-
kirjan kirjoittaminen. Päiväkirjassaan opiskelija ref-
lektoi, tarkastelee kriittisesti omaa toimintaansa oppi-
jana ja vuorovaikutuksen osapuolena. Laajojen opin-
tokokonaisuuksien jälkeen ja lukukausittain / vuosit-
tain opiskelija laatii päiväkirjansa pohjalta ammatilli-
sen kasvunsa analyysin. Analyysin pohjalta hän käy
ohjaavien opettajien kanssa henkilökohtaisia ohjaus-
keskusteluja. Näiden analyysien ja keskustelujen
kautta opiskelijat vaikuttavat samalla koulutusohjel-
man kehittämiseen.

Osan opinnoista voi suorittaa ulkomailla (suositeltava
jakso SS4007 Yhteisöprojekti-harjoittelu). Ulkomaan
jakson suorittamisesta ja tutkintoon hyväksi lukemi-
sesta sovitaan kansainvälisyyskoordinaattorin kanssa
etukäteen.

Luovien terapioiden
suuntautumisvaihtoehto

Luovien terapioiden suuntautumisvaihtoehdossa voi
syksyllä 2000 aloittaa tanssi- ja liiketerapian 3,5 vuot-
ta kestävät ammatilliset opinnot.

Ammatillinen tehtäväalue

Sosiaalialan koulutusohjelmassa voi syksyllä 2001
aloittaa tanssi- ja liiketerapian 3,5 vuotta kestävät
ammatilliset opinnot. Suoritettava tutkinto on sosiaa-
li- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja tut-
kintonimike sosionomi (AMK)
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Tanssi- ja liiketerapia on luovan terapian muoto. Siinä
tanssin ja liikkeen eri osa- alueet yhdessä luovan pro-
sesssin kanssa toimivat asiakkaan ja terapeutin väli-
sen vuorovaikutuksen välineenä psyykkisten, fyysis-
ten ja /tai sosiaalisten ongelmatilanteiden ennaltaeh-
käisyyn, kuntoutukseen tai hoitoon tähtäävässä ta-
voitteellisessa terapiaprosessissa. Tanssi- ja liiketera-
peutti työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon työn
kentällä joko osana moniammatillista työyhteisöä tai
itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Opinnot koostuvat koulutusohjelman yhteisistä pe-
rus- ja ammatillisista opinnoista, tanssi- ja liiketerapi-
an omista perus- ja ammattiopinnoista sekä opinnäy-
tetyöstä ja ammattikorkeakoulun yhteisistä ja koulu-
tusohjelman omista vapaasti valittavista opinnoista.
Harjoittelu on osa perus- ja ammattiopintoja.

Opiskelun aikana opiskelija oppii ymmärtämään ja
hahmottamaan terapeuttisen työn osana sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintakenttää. Opiskelija saa val-
miudet ymmärtää tanssi- ja liiketerpeuttisen terapian
taustalla vaikuttavia erilaisia lähestymistapoja ja ke-
hittää olemassa olevan tiedon pohjalta omaa näke-
mystään musiikkiterapeuttisesta toiminnasta ja sen
soveltamismahdollisuuksista. Opiskelunsa aikana
opiskelija saa valmiuksia pohtia tanssia ja liikettä so-
siokulttuurisen ilmiönä ja perehtyy kehollisuuden
merkitykseen ihmisen eksistenssissä.

Opiskelija saa valmiuksia liikkeen havainnointiin ja
näiden havaintojen hyödyntämiseen terapeuttisen
työn tavoitteen asettelussa, seurannassa ja arvioinnis-
sa. Lisäksi opiskelija oppii hyödyntämään liikeobser-
vaatiota oman ammatillisen kehityksensä tukena.
Opiskelija kehittää myös perusvalmiuksiaan kehon-
huollon alueella.

Opintojen orientoivassa vaiheessa opiskelija tutus-
tuu ammattikorkeakouluun opiskeluympäristönä ja
häntä tuetaan ryhtymään oman oppimisensa subjek-
tiksi. Tavoitteena on oppia tarkkailemaan kriittisesti
omaa ajatteluaan, ymmärtämistään ja osaamistaan,
tulla tietoiseksi omasta ihmis- ja maailmankuvastaan
ja saada näkemystä niistä prosesseista, jotka vaikutta-
vat ihmis- ja maailmankuvan rakentumiseen. Orien-
toivassa vaiheessa opiskelija jäsentää käsityksiään
yhteiskunnallisesta kehityksestä ja yksilöstä osana
tätä kehitystä Orientoituvassa vaiheessa on tavoittee-

na myös tutustuminen luovaan tanssiin ja liikkeeseen
kokemuskenttänä jatutustuminen terapiatyöhön ja
tanssi- ja liiketerapiaan ammattina. Orientoivaan vai-
heeseen kuuluvat myös kieli- ja menetelmäopinnot.
Näiden opintojen tarkoitus on tukea opiskelua ammat-
tikorkeakoulussa.

Harjoittavassa vaiheessa opiskelija syventää käsi-
tystään ihmisen kehityksestä ja perehtyy sosiaali- ja
terveysalan mahdollisuuksiin tukea yksilöiden ja ryh-
mien selviytymistä. Toisen ja kolmannen vuoden ai-
kana opiskelija saa valmiudet ohjata itsenäisesti tans-
si- ja liiketerapeuttisia yksilö- ja ryhmäasiakaskon-
takteja. Tavoitteena on reflektiivisen, työotteen löyty-
minen ja ammatillisuuden kehittäminen yhteistyössä
oman opiskelijaryhmän jäsenten kanssa opettajien oh-
jauksessa. Ammatillisen kielen oppiminen, hallitse-
minen ja ymmärtäminen sekä omasta tanssi- ja liike-
terapeuttisesta työstä tiedottaminen ovat myös tärkei-
tä oppimistavoitteita tässä vaiheessa.

Syventävässä vaiheessa opiskelussa korostuvat työn
ja ammatin kehittämisen ja tutkimisen näkökulmat.

Koko  opiskeluajan läpäiseviä oppimisprosesseja ovat
tutkivaan, reflektiiviseen ammattikäytäntöön sekä yh-
teistoiminnallisuuteen kasvaminen. Ryhmäilmiöön
palataan aina uudelleen eri opintojaksojen aikana ana-
lysoimalla oman opiskeluryhmän prosesseja.

Opintoihin liittyvän kirjallisuuden opiskelumuotoina
käytetään mm. kirjatenttejä, referaatteja, kirjallisuus-
esseitä ja esitelmiä. Kirjallisuuteen perehtymistä tue-
taan muodostamalla opiskelijoiden keskuuteen luku-
piirejä, joiden tehtävänä on tukea uuden tiedon jäsen-
tämistä. Keskeinen osa opiskelua on reflektiopäivä-
kirjan kirjoittaminen. Päiväkirjassaan opiskelija ref-
lektoi, tarkastelee kriittisesti omaa toimintaansa oppi-
jana ja vuorovaikutuksen osapuolena. Laajojen opin-
tokokonaisuuksien jälkeen ja lukukausittain/vuosit-
tain opiskelija laatii päiväkirjansa pohjalta ammatilli-
sen kasvunsa analyysin. Analyysin pohjalta hän käy
ohjaavien opettajien kanssa henkilökohtaisia ohjaus-
keskusteluja. Näiden analyysien ja keskustelujen
kautta opiskelijat vaikuttavat samalla koulutusohjel-
man kehittämiseen.

Osan opinnoista voi suorittaa ulkomailla. Ulkomaan
jakson suorittamisesta ja tutkintoon hyväksilukemi-
sesta sovitaan kansainvälisyyskoordinaattorin kanssa
etukäteen.
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3(58623,1127 �

Johdanto sosiaalialan koulutusohjelman opintoihin sekä
ammattikorkeakouluopiskeluun SS1014 1
MENETELMÄOPINNOT 1 SS09
Atk-passi: Tietotekniikan perusteet SS1024 1
Atk-passi: Tiedonhankinnan perusteet SS1025 1
Atk-passi: Työvälineohjelmat 1 SS1026 1
Atk-passi: Työvälineohjelmat 2 SS1027 1
Käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisten
tutkimusmenetelmien perusteet 1 SS1043 1
Käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisten
tutkimusmenetelmien perusteet 2 SS1044 1
SOSIAALIPEDAGOGINEN TYÖ JA LUOVAT TERAPIAT
AMMATTINA SS10
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät
työympäristönä SS1028 2
Sosiaalinen turvallisuus ja huolenpidon tuotanto
yhteiskunnallisen  kehityksen eri vaiheissa SS1040 2
Sosialisaatio ja elämäntavan muotoutuminen
yhteiskunnallisessa muutoksessa SS1041 2
Yhteiskunnallinen muutos taiteen valossa SS1042 1
Ammatillinen kasvu SS1030 2
Sosiaali- ja yhteiskuntafilosofia SS1031 1
Sosiaalialan ammattietiikka SS1032 2
KIELIOPINNOT SS03
Kirjallinen ja suullinen viestintä 1 SS1033 1
Kirjallinen ja suullinen viestintä 2 SS1034 1
English for the Social Field1 SS1035 1
English for the Social Field 2 SS1036 1
Muntlig Kommunikation SS1037 1
Svenska för Socianbranschen SS1038 2
LUOVA ILMAISU SS11
Johdanto luovaan ilmaisuun SS1113 1
Luova ilmaisu kokemuksena 1 SS1116 2
Luova ilmaisu kokemuksena 2 SS1117 2
Luovan ilmaisun prosessi SS1120 2
$00$77,23,1127 �

ORIENTOIVAT AMMATTIOPINNOT SS17
Johdanto sosiaalipedagogiikkaan SS2032 2
AMMATILLISEN VUOROVAIKUTUKSEN PERUSTEET SS12
Ihmisen kehitys ja kehityksen häiriöt SS2049 3
Ihmisen kehitys ja kehityksen häiriöt – kirjallisuus SS2050 1
Sosiaalilainsäädäntö SS2051 2
Yksilölliset ja yhteiskunnalliset tarpeet SS2052 2
Vuorovaikutus ja vaihtoehtoiset kommunikaatiot SS2053 2
Viittomakieli SS2054 1
SOSIAALIPEDAGOGINEN TYÖ YKSILÖN JA RYHMÄN
TUKENA SS13
Sosiaalipedagoginen prosessi yksilö- ja ryhmätyössä SS2055 3
Sosiaalipedagogisen asiakastyön seminaari SS2056 1
Sosiaalipedagoginen prosessi yksilö- ja ryhmätyössä
 - kirjallisuus SS2057 2
Hoidolliset valmiudet sosiaalipedagogisen työn tukena SS2058 2
Hoidolliset valmiudet sosiaalipedagogisen työn tukena
 - kirjallisuus SS2059 1
Luova ilmaisu sosiaalipedagogisen työn tukena SS2023 2
Erityisliikunta SS2006 2
Ravitsemus SS2005 1
Varhaiskasvatus 1 SS2077 2
Varhaiskasvatus 2 SS2078 3
SOSIAALIPEDAGOGINEN TYÖ YHTEISÖSSÄ SS14
Elinpiiri tutkimuksen ja muutoksen kohteena SS2060 3
Elinpiiri tutkimuksen ja muutoksen kohteena – kirjallisuus SS2061 1
Sosiaalipedagoginen työ monikulttuurisessa yhteisössä SS2062 2
Sosiaalipedagoginen työ monikulttuurisessa yhteisössä
 - kirjallisuus SS2063 1
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Työyhteisön kehittäminen SS2064 3
Työyhteisön kehittäminen - kirjallisuus SS2065 1
Yhteisötaide SS2066 3
Yhteisötaide - kirjallisuus SS2067 1
Yhteisöprojekti SS2068 3
Yhteisöprojekti - kirjallisuus SS2069 1
MENETELMÄOPINNOT 2 SS15
Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät SS2070 2
Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
 - kirjallisuus SS2071 1
SYVENTÄVÄT OPINNOT SS16
Sosiaalipedagogisen asiakastyön syventävä seminaari SS2081 2
Sosiaalipedagogiikan syventävä kirjallisuus
Ammatillinen kasvu

SS2082
SS2031

1
1

9$3$$67,�9$/,77$9$7�23,1127 � 4 3 3

+$5-2,77(/8 �

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät
työympäristönä SS4000 4
Yksilöasiakasharjoittelu 1 SS4019 1
Yksilöasiakasharjoittelu 2 SS4017 2
Yksilöasiakasharjoittelu 3 SS4023 1
Työnohjausharjoittelu 1 SS4020 1
Työnohjausharjoittelu 2 SS4022 1
Työnohjausharjoittelu 3 SS4024 1
Sosiaalipedagoginen asiakastyö SS4004 5
Organisaation ja työyhteisön toiminnan kehittäminen SS4025 6
Yhteisö-projekti SS4026 8

23,11b<7(7<g � 10
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6\NV\OOl������DORLWWDYD�WDQVVL��MD�OLLNHWHUDSLDU\KPl Suositeltava ajoitus vuosittain
NRRGL ��YXRVL ��YXRVL ��YXRVL ��YXRVL

3(58623,1127 �

Johdanto sosiaalialan koulutusohjelman opintoihin sekä
ammattikorkeakouluopiskeluun SS1014 1
MENETELMÄOPINNOT 1 SS09
Atk-passi: Tietotekniikan perusteet SS1024 1
Atk-passi: Tiedonhankinnan perusteet SS1025 1
Atk-passi: Työvälineohjelmat 1 SS1026 1
Atk-passi: Työvälineohjelmat 2 SS1027 1
Käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisten
tutkimusmenetelmien perusteet 1 SS1043 1
Käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisten
tutkimusmenetelmien perusteet 2 SS1044 1
SOSIAALIPEDAGOGINEN TYÖ JA LUOVAT TERAPIAT
AMMATTINA SS10
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät
työympäristönä SS1028 2
Sosiaalinen turvallisuus ja huolenpidon tuotanto
yhteiskunnallisen  kehityksen eri vaiheissa SS1040 1
Sosialisaatio ja elämäntavan muotoutuminen
yhteiskunnallisessa muutoksessa SS1041 1
Yhteiskunnallinen muutos taiteen valossa SS1042 1
Ammatillinen kasvu SS1030 2
Sosiaali- ja yhteiskuntafilosofia SS1031 1
Sosiaalialan ammattietiikka SS1032 2
KIELIOPINNOT SS03
Kirjallinen ja suullinen viestintä 1 SS1033 1
Kirjallinen ja suullinen viestintä 2 SS1034 1
English for the Social Field1 SS1035 1
English for the Social Field 2 SS1036 1
Muntlig Kommunikation SS1037 1
Svenska för Socianbranschen SS1038 2
$00$77,23,1127 �

ORIENTOIVAT AMMATTIOPINNOT SS17
Tanssi-ilmaisun perusteet SL1045 5
Tanssin historia SL1046 1
Johdanto tanssi- ja liiketerapiaan SL2079 3
Johdanto liiikeobservaatioon SL2131           2
Sosiaalilainsäädäntö SS2051 2
Ammatillisen kasvun ryhmäprosessi 1 SL2086           1
TANSSI- JA LIIKETERAPEUTTISEN TYÖN
LÄHTÖKOHDAT
Ihmisen kehitys ja kehityksen häiriöt 1 SL2081           3
Ihmisen kehitys ja kehityksen häiriöt 2 SL2082 5
Anatomia ja fysiologia SL2083 2
Tanssi-ilmaisu 1 SL2132 6
Tanssi-ilmaisu 2 SL2085 6
TERAPIATYÖ 1
 Ammatillisen kasvun ryhmäprosessi 2 SL2133 2
Tanssi- ja liiketerapia 1 SL2087 4
Liikeobservaatio 1 SL2134 1
 Terapeuttisen prosessin ohjaaminen SL2089 2
Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet SL2135 2
TERAPIATYÖ 2 SL27
Liikeobservaatio 2 SL2090 2
Ammatillisen kasvun ryhmäprosessi 3 SL2136        2
Luova terapiatyö ammattina SL2137 3
Tanssiterapia 2 SL2093 3
MENETELMÄOPINNOT 2 SL
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät SL2094 2
SYVENTÄVÄT OPINNOT SL31
Tanssi- ja liiketerapian syventävät opinnot SL2138 3
Ammatillinen kasvu SL2031 1
Luova terapeuttinen tanssi SL2137 3
Tanssiterapia 2 SL2093        3
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät
Työympäristönä SS4000 4
Yksilöasiakasharjoittelu 1 SS4001 2
Yksilöasiakasharjoittelu 2 SS4017 2
Luova tanssi ryhmätoimintana/pedagoginen harjoittelu SL4038 4
Työnohjaus 1 SL4039 2
Terapeuttisen prosessin ohjaaminen SL4022 2
Tanssi- ja liiketerapian ohjattu harjoittelu 1 SL4040 5
Työnohjaus 2 SL4041 2
Tanssi- ja liiketerapian ohjattu harjoittelu 2 SL4042 4
Tanssi- ja liiketerapian ohjattu harjoittelu 3 SL 3

23,11b<7(7<g � 10
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Opinnäytetyö, 10 ov

Harjoittelu, 30 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov

Ammattiopinnot, 57 ov

Perusopinnot, 33 ov
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Perusopinnot ovat  jaksoa SS1019 lukuun ottamatta
yhteisiä sekä sosiaalipedagogiikan että luovien terapi-
oiden suuntautumisvaihtoehdoissa opintojaksoon
SS1038 (Svenska för socialbranschen) saakka.

1 Perusopinnot

SS1014 Johdanto sosiaalialan koulutusohjelman
opintoihin sekä ammattikorkeakouluopiskeluun,
1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tutustua Pohjois-Karjalan am-
mattikorkeakoulun  tarjoamiin opiskelumahdolli-
suuksiin, tutkintosääntöön, opiskelijahuollon palve-
luihin sekä oman koulutusohjelman ja suuntautumis-
vaihtoehdon opintoihin. - Ryhmäytyminen, oppimis-
käsitykset ja -kokemukset, opetussuunnitelma.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS09 MENETELMÄOPINNOT 1

SS1024 Atk-passi: Tietotekniikan perusteet, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla perehdytään tie-
totekniikan perusteisiin, tietoverkkoihin yleensä ja
erityisesti Pohjois-Karjalan koulutustietoverkkoon ja
sen hyötykäyttöön sekä oman koulutusohjelman tieto-
tekniikkapalveluihin osana tietoverkkojen kokonai-
suutta.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS1025 Atk-passi: Tiedonhankinnan perusteet,
1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson aikana perehdy-
tään Internetin käytön perusteisiin, palvelumuotoihin,
hakupalveluihin, kirjastojen palveluihin, tiedonhan-
kinnan yleispiirteisiin sekä tietoverkkojen ja infor-
maatiotekniikan mahdollisuuksiin tiedonhaussa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomas Lappalainen

SS1026 Atk-passi: Työvälineohjelmat 1, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla perehdytään
ajanmukaisen tekstinkäsittelyohjelman perusteisiin
sekä annetaan valmiudet itsenäiseen asiakirjojen tuot-
tamiseen sekä tekstinkäsittelyn hyödyntämismahdol-

lisuuksiin monipuolisissa, vaativissa tekstinkäsittely-
tehtävissä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS1027 Atk-passi: Työvälineohjelmat 2, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson aikana perehdy-
tään taulukkolaskennan toimintaperiaatteisiin ja so-
velluksiin sekä esitysgrafiikkaohjelman käyttöön ja
tutustutaan kuvan käsittelyyn.
Edeltävät opinnot: SS1024, SS1025 ja SS1026
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS1019 Käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisten
tutkimusmenetelmien perusteet,  2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tutustua tieteenalojen lähtö-
kohtiin ja sosiaalitutkimuksen perusteisiin. - Johdatus
tieteenfilosofiaan, laadullisen ja tilastollisen tutki-
muksen perusteet.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS1043 Käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisten
tutkimusmenetelmien perusteet 1,  1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tutustua tieteenalojen lähtö-
kohtiin ja sosiaalitutkimuksen perusteisiin, tutkimus-
traditioon ja keskeisiin tutkimustyyppeihin.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Hakala: Opinnäytetyö luovasti 1999.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS10 SOSIAALIPEDAGOGINEN TYÖ JA LUO-
VAT TERAPIAT AMMATTINA

SS1028 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujär-
jestelmät työympäristönä, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehtyä sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujärjestelmiin ja niissä tehtävään työ-
hön. - Sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtävän työn
nykytilan jäsentäminen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ketola-Kokkonen: Sosiaalialan työn
lähtökohtia 1993. Sipilä � Ketola � Kröger � Rauhala:
Sosiaalipalvelujen Suomi 1996.
Ajankohta: 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen



281

Sosiaaliala

SS1040/SL1040 Sosiaalinen turvallisuus ja huolen-
pito yhteiskunnallisen kehityksen eri vaiheissa,
2 ov/1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Muodostaa käsitys yhteiskun-
nallisen elämän muotoutumisesta ja sosiaalisen tur-
vallisuuden ja huolenpidon tuottamisesta yhteiskun-
nallisen kehityksen eri vaiheissa. Ryhmällä SSSNS00
opintojakson pituus on 2 ov (SS1040) ja ryhmällä
SSLNS00 1 ov  (SL1040).
Edeltävät opinnot: SS1028
Kirjallisuus: Karisto-Takala-Haapola: Matkalla ny-
kyaikaan 1998.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Päivi Putkuri

SS1041/SL1041 Sosialisaatio ja elämäntavan muo-
toutuminen yhteiskunnallisessa muutoksessa,
2 ov/1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa käsityksen elä-
mäntavan muotoutumisesta yhteiskunnallisessa muu-
toksessa ja ymmärtää muutoksen merkityksen sosiaa-
lialan työssä. Ryhmällä SSSNS00 opintojakson pituus
on 2 ov (SS1041) ja ryhmällä SSLNS00 1 ov
(SL1041).
Edeltävät opinnot: SS1028
Kirjallisuus: Roos: Suomalainen elämä 1987. Hoik-
kala-Roos (toim.) Elämänpolitiikka 1998.Antikainen:
Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta (s. 101 � 230)
1998. Saksala (toim.): Muutoksen sosiologia (s. 6 �
125) 1998.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomas Lappalainen

SS1042 Yhteiskunnallinen muutos taiteen valossa,
1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Syventää yhteiskunnallisen
muutoksen ymmärtämistä tarkastelemalla yhteiskun-
nan kehitystä ja ilmiöitä taiteen valossa.
Edeltävät opinnot: SS1028
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 2.  jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomas Lappalainen

SS1030 Ammatillinen kasvu, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Saada valmiuksia omien koke-
musten reflektointiin ja ryhmän prosessien analysoin-
tiin. Yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja ammatilli-
seen kasvuun tukeminen. - Reflektiopäiväkirjan kir-
joittaminen ja analysointi, ryhmädynamiikka, ryhmän
prosessit ja rakenteistuminen. Koulutusohjelman työ-
yhteisöpäivät.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä

Kirjallisuus: Ei tentittävää kirjallisuutta
Ajankohta: 1., 2., 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomas Lappalainen

SS1031 Sosiaali- ja yhteiskuntafilosofia, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa käsityksen filo-
sofiasta tieteen alana ja sen merkityksestä inhimilli-
sessä toiminnassa ja tutustuu sosiaali- ja yhteiskunta-
filosofian perusteisiin ja peruskäsitteisiin. Luentojen
tai kirjallisuuden tenttiminen yleisinä tenttipäivinä.
Kirjallisuus: Sajama: Arkipäivän filosofiaa 1995 tai
Räikkä: Oikeudenmukainen yhteiskunta � johdatus
yhteiskuntafilosofiaan 1993.
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS1032 Sosiaalialan ammattietiikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa käsityksen arvo-
ja moraalifilosofiasta sekä hahmottaa ihmiskäsityk-
sen ja ihmiskuvien merkityksen sosiaalialan työn ja
sen eettisten lähtökohtien taustalla. - Etiikka, moraali,
moraalin merkitys ihmisen elämässä, ihmiskuvat ja -
käsitykset, sosiaalialan työn eettiset periaatteet ja läh-
tökohdat.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Riitta Dal Maso

SS03 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJEL-
MAN KIELIOPINNOT

SS1033 Kirjallinen ja suullinen viestintä 1, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tieteellisen kirjoittamisen pe-
rusteet, oman kommunikoijakuvan tarkentaminen. -
Graafiset tekniikat kirjoittamisen apuna, raportoinnin
perusteet, intertekstuaalinen lähdemateriaalin käyttö,
posteri. Suullisen viestinnän harjoituksia yksin ja ryh-
mässä, tilanteiden videointi ja analyysi.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS1035 English for the Social Field 1, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Lisätä valmiuksia kansainväli-
seen toimintaan sekä motivoida omaehtoiseen kieli-
taidon kehittämiseen ja ylläpitoon. - Kirjallinen ja
suullinen ilmaisu.
Edeltävät opinnot: Vähintään ammatillisen koulun/
toisen asteen oppimäärää vastaava englannin kielen
taito.
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Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomas Lappalainen

SS1036 English for the Social Field 2, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Lisätä valmiuksia ammattikir-
jallisuuden lukemiseen ja kansainväliseen toimintaan.
Edeltävät opinnot: SS1035.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS1037 Muntlig Kommunikation, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Herättää kiinnostus pohjoismai-
seen yhteistyöhön ja kiinnostus omaehtoisen kielitai-
don kehittämiseen ja ylläpitoon. - Kirjallinen ja suul-
linen ilmaisu.
Edeltävät opinnot: Vähintään ammatillisen koulun/
toisen asteen oppimäärää vastaava ruotsin kielen tai-
to.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS1038 Svenska för Socialbranschen,  2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Lisätä valmiuksia pohjoismai-
seen yhteistyöhön oman ammattialan kehittämisessä.
Virkamiehiltä vaadittava kielitaito (asetus 149/22). -
Kirjallinen ja suullinen ilmaisu, ammattisanasto.
Edeltävät opinnot: Vähintään ammatillisen koulun/
toisen asteen oppimäärää vastaava ruotsin kielen tai-
to.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomas Lappalainen

Sosiaalipedagogiikan
suuntautumisvaihtoehto

SS11 LUOVA ILMAISU

SS1113 Johdanto luovaan ilmaisuun, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Yleiskuvan muodostaminen
luovasta ilmaisusta sosiaalialan työssä. Luovan toi-
minnan kokemuksen merkitys osana muutostyötä.
Luova toiminta �toisin tekemisen� lähtökohtana. Luo-
van ilmaisun rajat ja mahdollisuudet. Luentoja, ryh-
mätöitä, harjoituksia.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Keronen

SS1116 Luova ilmaisu kokemuksena 1, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Saada kokemuksia erilaisista
luovan ilmaisun työskentelytavoista ja mahdollisuuk-
sista sekä ryhmässä toimimisen kannalta että henkilö-
kohtaisena kokemuksena. Luova ilmaisu itsetunte-
muksen, itseilmaisun ja reflektion välineenä. Work-
shop-tyyppinen työskentely, pienimuotoinen produk-
tio. Luentoja, ryhmätöitä, harjoituksia.
Edeltävät opinnot: SS1113
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Keronen

SS1120 Luovan ilmaisun prosessi, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö työstää luovan ilmaisun keinoin
kokonaisuus pitkäjänteisenä prosessina. Workshop-
tyyppinen työskentely, harjoitteita ja pienimuotoinen
produktio.
Edeltävät opinnot: SS1113, SS116
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Keronen

2 Ammattiopinnot

SS17 ORIENTOIVAT AMMATTIOPINNOT

SS2032 Johdanto sosiaalipedagogiikkaan, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Yleiskuvan saaminen sosiaali-
työn ja sosiaalipedagogisen työn sisällöistä ja mene-
telmistä sekä niiden muuttumisesta eri aikakausina. -
Sosiaalityön historia, sosiaalipedagogiikan historia,
yhteiskunnallinen muutostyö.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Eri kirjailijoiden artikkeleita. Ilmoite-
taan jakson alkaessa.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Riitta Dal Maso

 SS12 AMMATILLISEN VUOROVAIKUTUK-
SEN PERUSTEET

SS2049 Ihmisen kehitys ja kehityksen häiriöt, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee ihmisen
fyysisen kehityksen tietoisuuden, tahdon, sosiaalisten
taitojen ja persoonallisuuden kehityksen vaiheet sekä
pystyy tarkastelemaan erilaisuutta ja sen kehittymistä
fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja kulttuurisena
ilmiönä.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Riitta Dal Maso
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SS2050 Ihmisen kehitys ja kehityksen häiriöt �
kirjallisuus, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Luoda ja laajentaa näkökulmia
ihmisen kehityksestä, kehityksen häiriöistä ja erilai-
suudesta eri teorioiden kautta kirjallisuutta hyväksi
käyttäen. � Kehityspsykologia, erityispedagogiikka,
psykiatria. Lukupiirit, referaatit, kirjallisuustentti. In-
tegroidaan opintojaksoon SS2049 Ihmisen kehitys ja
kehityksen häiriöt.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Riitta Dal Maso

SS2051 Sosiaalilainsäädäntö, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Saada kokonaiskuva sosiaali-
lainsäädännön sisällöstä, sovellutuksista ja keskeisis-
tä tiedon lähteistä. � Sosiaalihuolto ja sosiaalivakuu-
tus. Järjestetään yhteistyössä Joensuun yliopiston jul-
kisoikeuden laitoksen kanssa.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa.
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS2052 Yksilölliset ja yhteiskunnalliset tarpeet,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena syventää käsitystä
sosiaalialan työn lähtökohtana olevista tarpeista, ym-
märtää sosiaalisten ongelmien ja sosiaalipoliittisten
tarpeiden yhteys yhteiskunnalliseen järjestykseen. -
Sosiaalipolitiikan perusteet.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Koskiaho, Nurmi, Virtanen: Kansalai-
sen sosiaalipolitiikka 1999 tai
Raunio: Sosiaalipolitiikan lähtökohdat 1995. Muu
kirjallisuus ilmoitetaan jakson alkaessa.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomas Lappalainen

SS2053 Vuorovaikutus ja vaihtoehtoiset kommuni-
kaatiot, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee viestinnän
perusteet, puhevammaisuuden pääryhmiin liittyvät il-
maisu- ja ymmärtämisvaikeudet sekä puhetta tukevi-
en ja korvaavien viestintämenetelmien (ACC) perus-
teet. - Viestinnän perusteet, esikielellinen kommuni-
kaatio, kielen omaksuminen sekä kuva- ja bliss-kom-
munikointi.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Launonen ym. (toim.): Kommunikoin-
nin häiriöt - syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen

perusteita 1996. Muu kirjallisuus ilmoitetaan jakson
alkaessa.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS2054 Viittomakieli,1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa auttavat valmiu-
det kommunikoida viittomia ja viittomakieltä käyttä-
vien ihmisten kanssa ja rohkaistuu kommunikointiin.
Viittomakielen ensi alkeet, arjen viittomat.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS13 SOSIAALIPEDAGOGINEN TYÖ YKSI-
LÖN JA RYHMÄN TUKENA

SS2077 Varhaiskasvatus 1, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa käsityksen var-
haiskasvatuksen keskeisimmistä tavoitteista ja sisäl-
löistä sekä varhaiskuntoutuksen muodoista ja mah-
dollisuuksista osana varhaiskasvatusta. Varhaiskasva-
tuksen ja -kuntoutuksen perusteet.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, SS2049
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Riitta Dal Maso

SS2078 Varhaiskasvatus 2, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää ymmärrys-
tään varhaiskasvatuksesta perehtymällä varhaiskas-
vatuksen pedagogisiin sisältöalueisiin. Varhaiskasva-
tuksen sisältöalueet.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, SS2049, SS2078
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Riitta Dal Maso

SS2055 Sosiaalipedagoginen prosessi yksilö- ja
ryhmätyössä, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee sosiaalipe-
dagogisen työprosessin perusteet ja  pystyy edistä-
mään sellaisten sosiaalisten toimintaympäristöjen
muodostumista, joissa tukea tarvitseva yksilö tai ryh-
mä pystyvät jatkuvaa tukea ja palautetta saaden har-
joittelemaan itsenäisessä elämässä tarvittavia val-
miuksia. - Sosiaalipedagoginen työorientaatio, hoito-,
huolto-, kasvatus- ja palvelusuunnitelman laadinta,
sosiaalipedagoginen työprosessi.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Ajankohta: 3. ja 4. jakso.
Vastuuhenkilö: Riitta Dal Maso
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SS2056 Sosiaalipedagogisen asiakastyön seminaa-
ri, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjoittelee sosiaali-
alan asiakastyötä sosiodraaman keinoin. Sosiaalialan
työn metodit ja työnkäytännöt, keskustelun ohjaami-
nen, asiakastilanteiden jäsennys. Seminaari toteute-
taan 2-3 päivän intensiivijaksona myöhemmin ilmoi-
tettavassa paikassa. Integroidaan opintojaksoon
SS2055 sosiaalipedagoginen prosessi yksilö- ja ryh-
mätyössä.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Riitta Dal Maso

SS2057 Sosiaalipedagoginen prosessi yksilö- ja
ryhmätyössä � kirjallisuus, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija laajentaa ja syventää
kirjallisuuden avulla näkemystään sosiaalipedagogi-
sen työkäytännöistä ja metodeista. Lukupiirityösken-
tely, referaatteja, kirjallisuusesseitä sekä kirjallisuus-
tentti. Integroidaan opintojaksoon SS2055 sosiaalipe-
dagoginen prosessi yksilö- ja ryhmätyössä.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Bohm: Tiede, järjestys ja luovuus 1992.
Granfelt ym: Monisärmäinen sosiaalityö 1993. Hämä-
läinen � Kurki: Sosiaalipedagogiikka 1998. Aho:
Haasteet ja asiantuntijuus sosiaalialan työssä 1999.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso.
Vastuuhenkilö:  Riitta Dal Maso

SS2058 Hoidolliset valmiudet sosiaalipedagogisen
työn tukena, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee ensiavun,
psyykkisten ja somaattisten sairauksien hoidon ja lää-
kehoidon perusteet. - Lääkehoidon perusteet, kansan-
terveystyön perusteet, perusterveydenhuolto, kotihoi-
to, mielenterveysongelmat, saattohoito.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1., 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomas Lappalainen

SS2059 Hoidolliset valmiudet sosiaalipedagogisen
työn tukena � kirjallisuus, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija laajentaa kirjallisuu-
den avulla tietojaan hoidollisesta työstä sosiaalipeda-
gogisen työn tukena. Referaatit, kirjallisuustehtävät,
kirjallisuustentti. Integroidaan opintojaksoon SS2058
Hoidolliset valmiudet sosiaalipedagogisen työn tuke-
na.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot

Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1., 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS2023 Luova ilmaisu sosiaalipedagogisen työn tu-
kena, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Saada valmiuksia taiteen työta-
pojen soveltamiseen sosiaalipedagogisessa työssä. -
Luovan ilmaisun kuntouttavat ominaisuudet, asioiden
työstäminen luovan ilmaisun välinein, sosiodraama.
Integroidaan opintojaksoon SS2055 sosiaalipedago-
ginen prosessi yksilö- ja ryhmätyössä sekä SS4004
Sosiaalipedagoginen asiakastyö.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 3. ja 4. jakso.
Vastuuhenkilö: Anne Keronen

SS2006 Erityisliikunta, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena perehtyä liikunnan
mahdollisuuksiin sosiaalipedagogisen työn välineenä.
- Liikunnan didaktiikka, erityisryhmien liikunnan pe-
rusteet, apuvälineet vammaisliikunnassa, seikkailu.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 2. vuosi, 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS2005 Ravitsemus, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena hallita perustiedot
ravitsemuksen merkityksestä kokonaiskuntoutuksen
osana. - Eri-ikäisten ravitsemus, ravitsemusongelmat,
erikoisruokavaliot.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Kylliäinen - Lintunen: Ravitsemus ja
terveys 1995.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomas Lappalainen

SS14 SOSIAALIPEDAGOGINEN TYÖ YHTEI-
SÖISSÄ

SS2024 Elinpiiri tutkimuksen ja muutoksen koh-
teena, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Saada valmiuksia asumisen ja
elinympäristön arviointiin asukkaiden toimintaehto-
jen ja elämänlaadun näkökulmasta sekä asukkaiden
tukemiseen asumisen ja elinympäristön suunnitteluun
vaikuttamisessa. - Yhdyskuntasuunnittelun perusteet.
Elinympäristön ekologisuuden, viihtyvyyden, toimi-
vuuden, taloudellisuuden ja esteettisyyden arviointi.
Käyttäjänäkökulmasta tapahtuva teknisten laitteiden
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ja välineiden  soveltuvuuden arviointi ja kehittämi-
seen vaikuttaminen. Päivittäisen suoriutumisen tek-
niikka: liikkumisen, ympäristöhallinnan ja kommuni-
koinnin välineet, turvajärjestelmät ja päivittäisten toi-
mintojen apuvälineet.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja opintokokonai-
suudet SS12 ja SS13.
Kirjallisuus: Horelli: Ympäristöpsykologian perus-
teet 1997. Muu kirjallisuus ilmoitetaan jakson alkaes-
sa.
Ajankohta: 1. ja 2 jakso.
Vastuuhenkilö: Kirsi Lindlöf

SS2025 Sosiaalipedagoginen työ monikulttuurises-
sa työyhteisössä, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena saada valmiuksia
kulttuurisen identiteetin säilyttämisen tukemiseen so-
siaalipedagogisessa työssä. - Projektiivisten vierasku-
vien ja idealisoitujen omakuvien työstö, kulttuurisen
toleranssin harjoitteleminen, kulttuuristen erojen hah-
mottaminen erilaisten yhteiskunnallisten �eloonjää-
misstrategioiden� kautta.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja opintokokonai-
suudet SS12 ja SS13.
Kirjallisuus: Liebkind: Maahanmuuttajat 1994. Tör-
mä: Kasvun mahdollisuus 1996. Pitkänen (toim.): Nä-
kökulmia monikulttuuriseen Suomeen 1997.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso. Ryhmällä SSSNK98 1. ja 2.
jakso
Vastuuhenkilö: Anne Keronen

SS2011 Työyhteisön kehittäminen, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena perehtyä organisaa-
tion toimintaan ja toimintaan organisaatiossa. -
Työn organisointia säätelevät normit ja kulttuurit, or-
ganisaatiot ja johtaminen, taloudellisen päätöksente-
on perusteet organisaatiossa, ammattietiikka ja työn-
ohjaus. Kehittämisanalyysin laatiminen. Syventävien
opintojen harjoittelu integroidaan kehittämisanalyy-
sin tekemiseen.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja opintokokonai-
suudet SS12 ja SS13.
Kirjallisuus: Murto: Prosessin johtaminen. Kohti
prosessikeskeistä johtamista 1993. Mäkisalo: Me
teemme sen 1999. Sarala & Sarala: Oppiva organisaa-
tio 1996.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS2026 Yhteisötaide, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Saada valmiuksia taiteen työta-
pojen soveltamiseen rakenteellisessa ja kansalaiskes-

keisessä sosiaalityössä. - Taide erilaisten sosiaalisten
ryhmien yhteiskunnallisen tietoisuuden, yhteisölli-
syyden ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämisen
keinona.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja opintokokonai-
suudet SS12 ja SS13.
Kirjallisuus: Bardy (toim.): Taide tiedon lähteenä
1998. Van Delft: Community Art � Implications for
Social Policy. Stakes, Themes 6/1998.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso. Ryhmällä SSSNK98 1. ja 2.
jakso
Vastuuhenkilö: Anne Keronen

SS2034 / SS2027 Yhteisö-projekti, 4 ov / 5ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena saada valmiudet
yhteisöprojektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. -
Rakenteellinen sosiaalityö, sosiaalipedagoginen työ
yhteisöissä, yhteisövaikuttaminen ja projektiopinnot.
Ryhmällä SSSNS98 opintojakson pituus on 4 ov , ryh-
mällä SSSNK98 5 ov.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja opintokokonai-
suudet SS12 ja SS13.
Kirjallisuus: Jalava � Virtanen: Innovatiiviseen pro-
jektijohtamiseen 2000. Pohjola- Hokkanen (toim.):
Projektit paikallisena jatkumona 1998. Jalava � Virta-
nen: Tietoa luova projekti - polku oppivaan organisaa-
tioon 1998. Kurki: Sosiokulttuurinen innostaminen
2000. Artikkelit ja muu mahdollinen kirjallisuus sovi-
taan jakson alkaessa.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso. Ryhmällä SSSNK98 1. ja 2.
jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS15 MENETELMÄOPINNOT 2

SS2028 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimus-
menetelmät, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena perehtyä tutkimus-
prosessin eri vaiheiden toteuttamiseen ja saada val-
miuksia laadullisten ja tilastollisten tutkimusmenetel-
mien soveltamiseen omassa opinnäytetyössä.
Edeltävät opinnot: Menetelmäopinnot 1
Kirjallisuus: Eskola � Suoranta: Johdatus laadulli-
seen tutkimukseen 1998. Heikkilä: Tilastollinen tutki-
mus 1998 tai uudempi painos (s. 1 � 116).
Ajankohta: 1.,2.,3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS2029 Tieteellisen raportoinnin perusteet, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Saada valmiuksia tieteelliseen
kirjoittamiseen. � Tutkimusselosteen laatiminen, kir-
joittaminen prosessina, tyyli, kieli ja ulkoasu.
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Edeltävät opinnot: Menetelmäopinnot 1
Kirjallisuus: ilmoitetaan jakson alkaessa.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso.
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS16 SYVENTÄVÄT OPINNOT

SS2081 Sosiaalipedagogisen asiakastyön syventä-
vä seminaari, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija syventää osaamis-
taan asiakastyössä sosiodraaman keinoin. Seminaari
toteutetaan 2-3 päivän intensiivijaksona myöhemmin
ilmoitettavassa paikassa.
Edeltävät opinnot: Sosiaalipedagogiikan perus- ja
ammatilliset opinnot.
Kirjallisuus: Sovitaan opiskelijan kanssa jakson al-
kaessa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso. Ryhmällä SSSNK98 3. ja 4.
jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomas Lappalainen

SS2082 Sosiaalipedagogiikan syventävä kirjalli-
suus, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Syventävä perehtyminen opis-
kelijan valitsemaan aihealueeseen
Edeltävät opinnot: Sosiaalipedagogiikan perus- ja
ammatilliset opinnot
Ajankohta: 1. ja  2. jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomas Lappalainen

SS2031 Ammatillinen kasvu, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena jäsentää ammatilli-
sen kasvun kehitysprosessia, oppia objektoimaan
omia subjektiivisia kokemuksia. - Oman ammatillisen
kasvun kirjallinen analyysi koko opiskeluajalta ref-
lektiopäiväkirjan pohjalta. Henkilökohtainen palaute-
keskustelu ohjaavan opettajan kanssa.
Edeltävät opinnot: Perus- ja ammattiopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 2. jakso. Ryhmällä SSSNK98 3. jakso
Vastuuhenkilö: Riitta Dal Maso

4 Harjoittelu

SS4000 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujär-
jestelmät työympäristönä harjoittelu, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehtyä sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujärjestelmiin ja niissä tehtävään työ-
hön. - Sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtävän työn
nykytilan jäsentäminen. Harjoittelu integroidaan
opintojaksoon SS1028.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä

Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomas Lappalainen

SS4019 Yksilöasiakasharjoittelu 1, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija aloittaa pitkäaikai-
sen (2 vuotta) asiakassuhteen ja saa kokemuksen asia-
kassuhteen rakentamisesta. - Ammatillisen vuorovai-
kutussuhteen tutustumis- ja kartoitusvaihe.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ahonen: Löytöretki itseen 1994. Sta-
kes, Suomen kuntaliitto: Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon laadunhallinta 1999.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Eila Peltomäki

SS4020 Työnohjausharjoittelu 1, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osallistuu pienryh-
mässä yksilöasiakasharjoitteluun liittyvään työnohja-
ukseen ja saa näin kokemuksen työnohjaukseen osal-
listumisesta. Integroidaan opintojaksoon SS4019 Yk-
silöasiakasharjoittelu 1.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Niemistö: Ryhmätyön perusteet 1999.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Eila Peltomäki

SS4017 Yksilöasiakasharjoittelu 2, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija jatkaa aloittamaansa
yksilöasiakassuhdetta ja asettaa työlleen kartoituksen
pohjalta tavoitteet sekä laatii toimintasuunnitelman. -
Ammatillisen asiakastyön tavoitteiden asettaminen,
metodien valinta ja toiminnan toteutus.
Edeltävät opinnot: Yksilöasiakas- ja työnohjaushar-
joittelut 1
Kirjallisuus: Lindqvist: Auttajan varjo 1990.
Ajankohta: 1., 2., 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS4022 Työnohjausharjoittelu 2, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija jatkaa osallistumista
pienryhmässä yksilöasiakasharjoitteluun liittyvään
työnohjaukseen ja saa perustiedot työnohjauksen teo-
riasta ja tarkoituksesta. Integroidaan opintojaksoon
SS4021 Yksilöasiakasharjoittelu 2.
Edeltävät opinnot: Yksilöasiakas- ja työnohjaushar-
joittelut 1
Kirjallisuus: Sandelin: Työnohjaus ihmissuhdeam-
mateissa oppimisprosessina 1986.
Ajankohta: 1., 2., 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen
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SS4003 Yksilöasiakasharjoittelu 3, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija jatkaa yksilöasiakas-
suhdetta ja arvioi toimintaansa suhteessa tavoitteisiin
sekä asettaa uudet tavoitteet toiminnalleen sisällyttä-
en niihin asiakassuhteen päättämisen prosessin.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, opintokokonaisuu-
det SS12, SS13 ja Yksilöasiakasharjoittelu 1 ja 2.
Kirjallisuus: Mattila (toim.): Voimavarat, ratkaisut
ja tarinat 1998. Siltala � Hilpelä � Karkama: Kasvu ja
kehittyminen työnohjaajaksi 1995.
Ajankohta: 1., 2., 3. ja 4. jakso.
Vastuuhenkilö: Päivi Putkuri

SS4004 Sosiaalipedagoginen asiakastyö, 5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu erilaisiin
sosiaalialan toimintaympäristöihin ja niiden toimin-
taan asiakastyön näkökulmasta,  toimipaikoissa tehtä-
vään asiakastyöhön, työlle asetettuihin tavoitteisiin ja
siinä käytettäviin menetelmiin. - Sosiaalipedagoginen
työ ja sen menetelmät sekä prosessiohjaaminen. Har-
joittelu integroidaan opintojaksoihin SS2055, SS2056
ja SS2057.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Riitta Dal Maso

SS4025 Organisaation ja työyhteisön toiminnan
kehittäminen, 6 ov
Tavoitteet ja sisältö: Organisaation ja työyhteisön
toiminnan ymmärtäminen osana yhteiskunnallisia toi-
mintajärjestelmiä. Niiden toiminnan tukeminen ja ke-
hittäminen yhdessä asiakkaiden/asukkaiden/kuntou-
tujien sekä työyhteisön kanssa. Opiskelija soveltaa
kehittämisanalyysin tekemisessä tutkimuksen ja pro-
jektityön periaatteita sekä avainluennoilla saamiaan
teoriatietoja. Avainluennot SS2024 Elinpiiri tutki-
muksen ja muutoksen kohteena ja SS2011 työyhtei-
sön kehittäminen.
Edeltävät opinnot: perusopinnot ja opintokokonai-
suudet SS12 ja SS13
Kirjallisuus: ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. � 2. jakso
Vastuuhenkilö: Kirsi Lindlöf

SS4026 Yhteisöprojekti 8 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija suunnittelee, toteut-
taa ja arvioi itsenäisesti valitsemassaan toimintaym-
päristössä oman projektin. Integroidaan opintojak-
soon SS2027.  Harjoittelun voi suorittaa myös ulko-
mailla.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja opintokokonai-
suudet SS12 ja SS13.

Kirjallisuus: Opiskelija sopii kirjallisuudesta har-
joittelua ohjaavan opettajan kanssa.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso. Ryhmällä SSSNK98 1. ja 2.
jakso.
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

5 Opinnäytetyö 10 ov

Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija paneutuu itsenäisesti
johonkin yhteiskunnallisen työn osa-alueeseen ja saa-
vuttaa sen tiedollisen ja taidollisen hallinnan. - Opin-
näytetyön laatiminen ja sen esittäminen opinnäytetyö-
seminaarissa.
Edeltävät opinnot: Perus- ja ammattiopinnot
Kirjallisuus: Liittyy opiskelijan opinnäytetyön aihe-
alueeseen ja metodologiaan
Ajankohta: 1. ja 2. jakso. Ryhmällä SSSNK98 3. ja 4.
jakso.
Vastuuhenkilö: Riitta Dal Maso

Luovien terapioiden
suuntautumisvaihtoehto

TANSSI- JA LIIKETERAPIA
Vuonna 2001  syksyllä aloittava  tanssi- ja liiketera-
piaryhmä:

Perusopinnot ovat yhteisiä lukuun ottamatta jaksoa
SS1044 sekä sosiaalipedagogiikan että luovien terapi-
oiden suuntautumisvaihtoehdoissa opintojaksoon
SS1038 (svenska för socialbranschen) saakka.

1 Perusopinnot

SS1044 Käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisten
tutkimusmenetelmien perusteet 2, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tutustua tieteenalojen lähtö-
kohtiin ja sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Johdatus
tieteenfilosofiaan, laadullisen ja tilastollisen tutki-
muksen perusteet.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 2. Ja 3. Jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

2 Ammattiopinnot

ORIENTOIVAT AMMATTIOPINNOT

SL1045 Tanssi-ilmaisun perusteet, 5 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Tutustua tanssiin ja liikkeeseen
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kokemusmaailmana, henkilökohtaisen ilmaisun  väli-
neenä ja vuorovaikutuskanavana. Löytää oma henki-
lökohtainen liikekieli luovan tanssin rakenteen sisäl-
lä. Kehittää valmiuksia kehonhuoltoon ja omaksua
tanssipedagogiikan alkeet. Oppia luovan tanssin pe-
ruskäsitteistö ja �rakenne. Soolotanssi. Tanssi-impro-
visaatio.
Edeltävät opinnot: ei edellytä
Kirjallisuus: ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1-4 jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL1046 Tanssin historia, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Ymmärtää tanssin merkitys ih-
miselle historian eri aikoina. Tutustua historiallisiin
tansseihin sekä modernin tanssin historiaan ja kehi-
tykseen 1900-luvulla.
Edeltävät opinnot: Ei edellytä
Kirjallisuus:  Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1-4. Jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2079 Johdanto tanssi- ja liiketerapiaan, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija tutustuu tanssi- ja
liiketerapian määritelmiin, työkenttään ja syntyhisto-
riaan sekä tanssiterapian perustyötapoihin tanssi- ja
liiketerapian pioneerien työn kautta. Luovuuden mer-
kitys ihmisen elämän kokonaisuudessa ja voimavara-
na. Reflektio itsestä liikkujana.
Edeltävät opinnot: ei edellytetä
Kirjallisuus: Levy, F. 1992 Dance/movement Thera-
py A Healing Art
Ajankohta: 2-4 jakso
Vastuuhenkilö Anne Repo

SL2131 Johdanto liikeobservaatioon, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tutustua liikeobservaation pe-
ruskäsitteisiin ja liikeobservaatioon osana tanssi- ja
liiketerapeuttista työtä. Tutustuminen Labanin liike-
analyysin peruskäsitteistöön oman kokemuksen kaut-
ta.
Edeltävät opinnot: ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 3. Ja 4. jakso.
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SS2051 Sosiaalilainsäädäntö, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on saada kokonais-
kuva sosiaaliturvalainsäädännön sisällöstä, sovellu-
tuksista ja keskeisistä tiedon lähteistä. Sosiaalihuolto
ja sosiaalivakuutus (erityisesti kuntoutuslainsäädän-
tö).

Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2086 Ammatillisen kasvun ryhmäprosessi 1,
1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu itsetunte-
muksen ja vuorovaikutusvalmiuksiensa lisäämiseen
tanssi- ja liiketerapeuttisen toiminnan kautta ja saa
ymmärrystä kehollisen ilmaisun ja terapeuttisen ryh-
mäprosessin suhteesta.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus:
Ajankohta3. ja 4. Jakso
Vastuuhenkilö: Kaisu Hakkarainen

TANSSI- JA LIIKETERAPEUTTISEN TYÖN
LÄHTÖKOHDAT

SL2081 Ihmisen kehitys ja kehityksen häiriöt 1,
3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu ihmisen
fyysiseen kehitykseen, tietoisuuden, tahdon, sosiaa-
listen taitojen ja persoonallisuuden kehityksen vaihei-
siin ja kehityksessä mahdollisesti ilmeneviin häiriöi-
hin. Kehityspsykologian perusteet, anatomian ja fy-
siologian perusteet.
Edeltävät opinnot: ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 3.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2082 Ihmisen kehitys ja kehityksen häiriöt 2,
5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa välineitä tarkas-
tella ihmistä ja toimintakyvyn häiriöitä eri näkökul-
mista ja oppii tunnistamaan ja ymmärtämään toimin-
takyvyn häiriöitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Psy-
kologian ihmiskäsityksiä, erityispedagogiikan perus-
teet, psyykkisen toimintakyvyn häiriöt.
Edeltävät opinnot: ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2083 Anatomia ja fysiologia, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu ihmisen
anatomisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin ja eri osa-
alueiden merkitykseen ihmisen hyvinvoinnissa. �
Hermosto, verenkierto, hengitys, rauhaset, ruoansula-
tuselimistö, elimistön nesteet, tuki- ja liikuntaelimet,
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aistielimistö
Edeltävät opinnot: ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alussa
Ajankohta: 2. vuosi, 1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2132 Tanssi-ilmaisu 1, 6 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää ja laajentaa
kokemustaan, taitojaan ja näkemystään tanssista ja
erilaisista tanssitekniikoista ja �tyyleistä. Opiskelija
saa kosketuksen eräisiin tanssiterapian kannalta mer-
kittäviin tapoihin lähestyä liikettä ja opiskelijat kehit-
tävät taitojaan tarkastella/ohjata liikkumistilanteita
eri elämänkaaren vaiheissa. Opiskelija tutustuu eri ta-
poihin rakentaa tanssiteos. .- Kehonhuolto, BMC:n
näkökulma, improvisaatio ja improvisaation ohjauk-
sen kehittäminen. Tanssiteoksen rekenne, tanssin val-
mistaminen pienryhmässä.
Edeltävät opinnot: Tanssi-ilmauksen perusteet.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1., 2., 3., ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2085 Tanssi-ilmaisu 2, 6 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää kokemus-
taan tanssista ja laajentaa tanssikäsitystään. Opiskeli-
ja oppii lähestymään tanssia erilaisten inspiraatioläh-
teiden kautta. Opiskelija lisää kehonhuollollisia val-
miuksiaan ja syventää taiteellisen työskentelyn kautta
näkemystään tanssin rakenteesta ja erilaisista lähesty-
mistavoista tanssiin. Kontakti-improvisaatio, tanssin
ohjaaminen ja koreografian tekeminen toiselle tanssi-
jalle, kehonhuolto, tanssiteoksen katsominen ja koke-
muksen jakaminen.
Edeltävät opinnot: Tanssi-ilmaisun perusteet, tanssi-
ilmaisu 1.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

TERAPIATYÖ 1

SL 2133 Ammatillisen kasvun ryhmäprosessi 2, 2
ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija kehittää näkemys-
tään itsestä toimijana ryhmässä, kun toimintamuotona
on tanssi ja liike. Opiskelija oppii reflektion kautta
tarkastelemaan ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä ja omaa
toimintaansa sekä syventää käsitystään tanssista ja
liikkeestä ryhmän kokemuskenttänä.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, ammatillisen kas-
vun ryhmäprosessi 1

Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1.-4. Jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2087 Tanssi- ja liiketerapia 1, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija tutustuu terapiatyön
perusprosesseihin ja �käsitteistöön, terapeuttiseen
vuorovaikutussuhteeseen ja luovaan prosessiin am-
matillisena työvälineenä tanssi- ja liiketerapiassa, pe-
leihin, leikkeihin, materiaaleihin, autenttiseen liik-
keeseen ja kokemukselliseen anatomiaan osana tans-
si- ja liiketerapeuttista työtä.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, johdanto tanssi- ja
liiketerapiaan
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa.
Ajankohta: 1.-3. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2134 Liikeobservaatio 1, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Liikeobservaation käsitteistön
sisäistäminen. Opiskelija hallitsee liikeobservaation
perustaidot. LMA:n käsiteiden syventäminen, elävän
ja videomateriaalin observaatio.
Edeltävät opinnot: perusopinnot, johdanto liikeob-
servaatioon
Kirjallisuus: Bartenieff; I., 1980: Copying with the
environment
Ajankohta: 1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2089 Terapeuttisen prosessin ohjaaminen, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hahmottaa tanssi- ja
liiketerapiaprosessin kehityskaarta ja mahdollisuuk-
sia asiakkaan näkökulmasta, harjoittelee toiminta-
suunnitelman laatimista liikeprofiilin ja muun havain-
noinnin avulla, tutustuu terapiaprosessin tavoitteen-
asetteluun ja arviointiin sekä harjoittelee työnsä arvi-
ointia sekä suullista ja kirjallista raportointia. Opiske-
lija hahmottaa terapeutin ja ohjaajan roolin ominai-
suuksia ja omaa toimintaansa ohjaustilanteessa.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, johdanto tanssi- ja
liiketerapiaan
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 3.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2135 Ammatillisen vuorovaikutuksen perus-
teet, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on sada valmiuksia
ammatilliseen vuorovaikutuksen prosessin rakenta-
miseen, ohjaamiseen ja arviointiin. � Vuorovaikutuk-
sen jäsentäminen tapahtumana ja sosiaalityön väli-
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neenä. Vuorovaikutus oman itsen ja ympäristön väli-
senä prosessina. Toteutetaan 2-3 päivän intensiivijak-
sona myöhemmin ilmoitettavissa paikassa.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL27  TERAPIATYÖ 2

Sl2090 Liikeobservaatio 2, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy havainnoi-
maan liikettä kehon, tilan, liikedynamiikan, liikkeen
muodon ja tilanteen vuorovaikutustapahtumien käsit-
teiden kautta ja kokoamaan havainnoistaan liikepro-
fiilin. Käsitteiden syventämistä ja tarkentamista, elä-
vän liiketilanteen ja videomateriaalin analysointia.
Oman liikeprofiilin tekeminen.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1.-3. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2137 Luova terapiatyö ammattina, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää ja laajentaa
käsitystään luovasta terapiasta ja terapiatyön kentästä
sekä muovaa tätä kautta omaa ammatti-identiteetti-
ään. Katsaus muiden luovien terapioiden työskentely-
tapoihin, viitekehyksiin ja toimintaympäristöihin.
Vierailevia ammattilaisia terapiatyön kentältä, erilai-
set näkemykset luovasta taerapiasta, terapeuttisesta
vuorovaikutussuhteesta, tavoitteen asettelusta ja seu-
rantamenetelmistä.
Edeltävät opinnot:
Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta
Kirjallisuus:: 3.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2093 Tanssiterapia 2, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija laajentaa teoreettista
ja metodista tietämystään tanssi- ja liiketerapiasta ja
tutustuu teoriakehityksen kannalta merkittäviin tans-
si- ja liiketerapian vaikuttajiin. � Tanssi- ja liiketera-
pian suuntaukset, Bartenieff fundamentals, autentti-
nen liike, tanssiterapian ryhmädynaaminen ilmiöiden
analysointi.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL31  SYVENTÄVÄT OPINNOT

SL2138 Tanssi- ja liiketerapian syventävät opin-
not, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on syventää käsi-
tystä tanssi- ja liiketerapiasta ja etsiä syventävän teo-
riatutkimuksen kautta vastauksia tanssi- ja liiketera-
pian työkenttään liittyviin merkittäviin kysymyksiin.
Harjoittelujaksojen kokemusten ja koulutuskokemus-
ten yhdistäminen merkitykselliseksi kokonaisuuksik-
si tanssi- ja liiketerapeuttisen  viitekehyksen sisällä,
ammatti-identiteetin kehityksen tukeminen.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 4. 1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SS2031 Ammatillinen kasvu, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on jäsentää amma-
tillisen kasvun kehitysprosessia, oppia objektivoi-
maan omia subjektiivisia kokemuksia. � Oman am-
matillisen kasvun kirjallinen analyysi koko opiskelu-
ajalta reflektiopäiväkirjan pohjalta. Henkilökohtainen
palautekeskustelu ohjaavan opettajan kanssa.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

Harjoittelu 30 ov

SS4000 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujär-
jestelmät, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehtyä sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujärjestelmiin ja niissä tehtävään työ-
hön. � Sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtävän työn
nykytilan jäsentäminen omakohtaiseen kokemukseen
perustuvan tarkastelun kautta
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1., vuosi, 3. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SS4001 Yksilöasiakasharjoittelu 1, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija aloittaa pitkäaikai-
sen asiakassuhteen ja saa kokemuksen asiakassuhteen
rakentamisesta. � Ammatillisen vuorovaikutussuh-
teen tutustumis- ja kartoitusvaihe.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus:  Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo
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SL4038 Luova tanssi ryhmätoimintana/pedagogi-
nen harjoittelu, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija kehittää taitojaan
luovan tanssin ja liikkeen ohjaajana. Opiskelija oppii
suunnittelemaan luovan tanssin ohjaustilanteita, aset-
tamaan tavoitteita, huomioimaan ryhmässä tapahtuvia
prosesseja ohjauksessaan, reflektoimaan omaa ohjaa-
mistaan ja tarkastelemaan sekä  ryhmässä tapahtuvia
prosesseja että itseään ohjaajana. Harjoittelun asia-
kasryhmänä lapset ja nuoret.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 2.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL4039 Työnohjaus 1, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa kokemuksen
työnohjausprosessista osallistumalla pienryhmässä
harjoitteluun liittyvään työnohjaukseen. Opintojakso
integroidaan harjoitteluun �Luova tanssi ryhmätoi-
mintana/pedagoginen harjoittelu� Osallistuminen
koulutusohjelman vertaistyönohjausryhmiin.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 2.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL4022Terapeuttisen prosessin ohjaaminen, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hahmottaa tanssite-
rapeuttisen toiminnan tarjoamat mahdollisuudet asi-
akkaan näkökulmasta, harjoittelee toimintasuunnitel-
man laatimista liikeobservaation ja muiden havainto-
jen pohjalta, harjoittelee työnsä arviointia sekä suul-
lista ja kirjallista raportointia.
Edeltävät opinnot: perusopinnot,
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 3.-4. Jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL4040 Tanssi- ja liiketerapian ohjattu harjoittelu
1, 5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija oppii ohjaamaan
tanssi- ja liiketerapeuttista toimintaa erilaisille asia-
kasryhmille yksilö- ja ryhmätilanteessa. Terapiatyön
vaiheet, tanssi- ja liike metodina ryhmätyössä, liike-
observaatio osana tanssi- la liiketerapeuttista toimin-
taa, liikeprofiili työn pohjana, työn seuranta ja rapor-
tointi. Kohderyhmänä kaikkien ikäryhmien erityis-
ryhmät sekä aikuisten itsekasvatusryhmät.

Edeltävät opinnot: perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL4041 Työnohjaus 2, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy ja osallis-
tuu työnohjausprosessiin, sen teoreettisiin lähtökoh-
tiin ja käytäntöihin. � Oman ammatillisen työn reflek-
tointi. Koulutusohjelman vertaistyönohjausryhmän
ohjaaminen. Työnohjaus integroidaan harjoittelujak-
soihin �Tanssi- ja liiketerapian ohjattu harjoittelu 1 ja
2� yksilö � ja ryhmätyönohjauksena.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1.-4. Jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL4042 Tanssi- ja liiketerapian ohjattu harjoittelu
2, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu ohjamaan
tavoitteellista terapeuttista prosessia tanssi- ja liikete-
rapian keinoin yksilö- ja ryhmäterapiatilanteissa ja
selkiyttää näkemystään ryhmädynaamisten ilmiöiden
ilmenemisestä ja merkityksestä terapiaprosessissa.
Opiskelija selkiyttää tanssi- ja liiketerapeuttista am-
matti-identiteettiään toimimalla moniammatillisessa
yhteistyötiimissä sosiaali- ja terveydenhuollon ken-
tällä. Terapiaprosessin seurannan ja raportoinnin sel-
keyttäminen. Kohderyhmänä mielenterveys-, päihde-
ja kriisityön sekä vammais- ja vanhustenhuollon asi-
akkaat.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Omavalintainen valitun asiakasryhmän
tanssiterapiakirjallisuus
Ajankohta: 1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

5 Opinnäytetyö  10 ov

Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija paneutuu itsenäisesti
keräämänsä tutkimusaineiston työstämiseen ja tiedon
syventämiseen valitsemallaan tanssi- ja liiketerapeut-
tista työtä koskevalla alueella. � Opinnäytetyön laati-
minen ja sen esittäminen opinnäytetyöseminaarissa.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, ammattiopinnot
Ajankohta: 1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo
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Musiikkiterapia
Vuonna 2000 syksyllä aloittanut ryhmä

MENETELMÄOPINNOT

SS1027 Atk-passi: Työvälineohjelmat 2, 1ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehtyä laadulliseen ja tilas-
tollisen tutkimuksen perusteisiin. Peruskäsitteet ja
menetelmät.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta:
Vastuuhenkilö: Juha Valve

SS1044 Käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisten
tutkimusmenetelmien perusteet 2, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Oppia käytännön työskentely-
edellytysten perusteet. Opiskelija osallistuu kolmi-
vuotiseen musiikkiryhmäpsykoterapiaan. - Prosessi-
työskentely.
Edeltävät opinnot: ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1., 2., 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

KIELIOPINNOT

SS1036 English for the Social Field 2, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kirjallisen ilmaisutaidon kehit-
täminen ja sosiaalialan sanaston tuntemuksen syven-
täminen. Valmiuksien lisääminen ammattikirjallisuu-
den lukemiseen. Esseiden, tiivistelmien ja kirjeiden
kirjoittamista, ajankohtaisten materiaalien hankki-
mista eri lähteistä
Edeltävät opinnot: SS1035
Kirjallisuus: Opettajan jakamat monisteet
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

SS1038 Svenska för socialbranschen, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kirjallisen ilmaisutaidon kehit-
täminen ja sosiaalialan sanaston hallinta. Esseiden,
tiivistelmien ja kirjeiden kirjoittamista, oman alan
ajankohtaisten materiaalien hankkimista eri lähteistä.
Kieliopin tuntemisen syventäminen.
Edeltävät opinnot: SS1037
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Ajankohta: 2. Ja 3. Jakso
Vastuuhenkilö: Tuomas Lappalainen

Ammattiopinnot

SL2072 Sosiaaliturvalainsäädäntö, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on saada kokonais-
kuva sosiaaliturvalainsäädännön sisällöstä, sovellu-
tuksista ja keskeisistä tiedon lähteistä. � Sosiaalihuol-
to ja sosiaalivakuutus (erityisesti kuntoutuslainsää-
däntö).
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus:
Ajankohta:
Vastuuhenkilö: Juha Valve

SL2116 Musiikinteoria 2, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Musiikin teoriatiedon sovelta-
minen kliiniseen musiikkiterapiatyöhön. Opiskelija
syventää musiikin teoriatietouttaan kliinisessä ympä-
ristössä.
Edeltävät opinnot: SL 1042, SL1043 ja SL1044
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 1. ja 2. Jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

SL2060 Säveltapailu, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Säveltapailujen harjaannutta-
minen. Vähintään 2/3 tason materiaalin läpikäyntiä
Edeltävät opinnot: SL 1042, SL1043 ja SL 1044
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 1. Ja 2. Jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

SL2117 Vapaasäestys, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Saada perustaidot kliiniseen
säestykseen pianolla ja kitaralla (tai jollain muulla
kahdella vastaavalla soittimella). Opiskelija harjoitte-
lee vapaansäestyksen periaattein valitsemiaan instru-
mentteja. Sävellajit ja peruskierrot opiskellaan vähin-
tään 2/3 tasolle
Edeltävät opinnot: SL1042, SL1043 ja SL1044
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 2. Ja 3. Jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

SL2062 Bändisoitto, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kliinisten improvisaatiotaitojen
kartuttaminen erilaisissa yhtyekokoonpanoissa. Pe-
russoittimiston ja �laitteiden tekninen hallinta kliini-
sen käytön tarpeisiin. Ohjattua soittamista ja kliinistä
improvisaatiota. Äänentoisto- ja äänitystekniikan
opiskelua.
Edeltävät opinnot: SL 1042, SL1043 ja SL1044
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
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Ajankohta: 1-4. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

SL34   MUSIIKKITERAPIAN TEORIAT, MENE-
TELMÄT JA SOVELTAMINEN

SL2121 Musiikkiterapeuttinen ryhmän prosessi 2
(80 h), 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kliinisten työskentelyedelly-
tysten kehittäminen. Opiskelija osallistuu kolmivuoti-
seen musiikkiryhmäpsykoterapiaan
Edeltävät opinnot: SL2120
Ajankohta: 1-4. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

SL2070 Musiikkiterapiaprosessin analysointi, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: oppia havaitsemaan terapiapro-
sessin osatekijöitä oman kliinisen työn tueksi
Edeltävät opinnot: SL2120 ja SL4025
Kirjallisuus: ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1-4. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

SL2120 Lapset asiakasryhmänä ja musiikkiterapi-
an teoreettismetodiset sovellutukset 1, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Oppia tuntemaan lasten neuro-
logisia diagnooseja ja niiden hoitoa. Opiskelija tutus-
tuu erilaisiin lasten neurologisiin oireisiin, niiden tun-
nistamiseen ja hoitamiseen musiikkiterapian avulla
Edeltävät opinnot: SL2119
Kirjallisuus: Eri artikkelit aiheesta
Ajankohta: 1-2. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

SL2121 Lapset asiakasryhmänä ja musiikkiterapi-
an teoreettismetodiset sovellutukset 2, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Oppia tuntemaan lasten psykiat-
risia diagnooseja ja niiden hoitoa. Opiskelija tutustuu
erilaisiin lasten psykiatrisiin oireisiin, niiden tunnis-
tamiseen ja hoitamiseen musiikkiterapian avulla.
Edeltävät opinnot:SL2119, SL2120
Kirjallisuus: Luennot, demonstraatiot, ryhmätyöt ja
kirjalliset tehtävät
Ajankohta: 3-4. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

SL2122 Lapset asiakasryhmänä ja musiikkiterapi-
an teoreettismetodiset sovellutukset 3, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Oppia käyttämään erilaisia lä-
hestymistapoja lasten musiikkiterapiassa. Opiskelija
esittää sovitun määrän demonstraatioita lasten mu-
siikkiterapiasta

Edeltävät opinnot: SL2119, SL2120 ja SL2121
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alussa
Ajankohta: 1-4. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

4 Harjoittelu

SL4031 Lapset asiakasryhmänä ja musiikkiterapi-
an teoreettismetodiset sovellutukset 1, 1,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Oppia käytännössä lyhyen las-
tan yksilömusiikkiterapian tekemistä. Harjoittelu asi-
akassuhteessa työn- ja harjoittelunohjauksessa. Tera-
piasta laaditaan raportti, joka puretaan ryhmässä.
Edeltävät opinnot: SS4019, SS1030, SL2119.
Kirjallisuus: Sovitaan tapauskohtaisesti  Harjoitte-
lun kuluessa.
Ajankohta: 3. ja 4. Jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

SL4032 Lapset asiakasryhmänä ja musiikkiterapi-
an teoreettismetodiset sovellutukset 2, 2,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Oppia käytännössä lyhyen las-
ten ryhmämusiikkiterapiatyön tekemistä. Harjoittelu
asiakassuhteessa työn- ja harjoittelunohjauksessa. Te-
rapiasta laaditaan raportti, joka puretaan ryhmässä
Edeltävät opinnot: SS4019, SS1030 ja SL2119
Kirjallisuus: Tarvittavasta kirjallisuudesta sovitaan
tapauskohtaisesti harjoittelun kuluessa
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

SL4033 Lapset asiakasryhmänä ja musiikkiterapi-
an teoreettismetodiset sovellutukset 3, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Oppia käytännössä lasten mu-
siikkiterapiatyön tekemistä. Harjoittelu asiakassuh-
teessa työn- ja harjoittelunohjauksessa. Terapiasta
laaditaan raportti, joka puretaan.
Edeltävät opinnot: SS4019, SS1030 ja SL2119
Kirjallisuus: Tarvittavasta kirjallisuudesta sovitaan
tapauskohtaisesti harjoittelun kuluessa
Ajankohta: 3-4. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Valve

Kuvataideterapia
Ammattiopinnot

SL37 KUVATAIDETERAPIATYÖN LÄHTÖ-
KOHDAT

SL2102 Toimintakykyisyys ja sen tukeminen, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö:
Edeltävät opinnot:
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Ajankohta: 1. Jakso
Vastuuhenkilö: Päivi Putkuri

SL13 KUVATAITEEN PERUSOPINNNOT 1

SL2103 Taidepsykologia, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Perehtyminen taidepsykologi-
an ja taidekasvatuksen  perusteisiin.  � Teoreettisten
perusteiden tutkiminen ja soveltaminen käytäntöön.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa.
Ajankohta:  1. jakso
Vastuuhenkilö: Aino Peltonen

SL17 KUVATAITEEN PERUSOPINNOT  2

SL2107 Graafiset menetelmät 1, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu grafiikan
menetelmiin. Saa valmiuksia kuvan analysointiin ja
kehittää edelleen valmiuksiaan kuvallisessa työsken-
telyssä. � Grafiikan, monotypian, puupiirros-, serigra-
fiamenetelmät
Edeltävät opinnot: Kuvataiteen perusopinnot 1
Kirjallisuus:
 Ajankohta: 1-2. jakso
Vastuuhenkilö: Aino Peltonen

SL2108 Graafiset menetelmät 2, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Kuten SL2107
Ajankohta: 2-4. jakso
Vastuuhenkilö:  Aino Peltonen

SL27 TERAPIATYÖ 2

SL2109 Ammatillisen kasvun ryhmäprosessi 2,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on saada valmiuk-
sia ammatillisen vuorovaikutuksen prosessin rakenta-
miseen, ohjaamiseen ja arviointiin. � Ihmiskäsitykset
ammatillisen vuorovaikutuksen taustalla. Vuorovai-
kutuksen jäsentäminen tapahtumana ja sosiaalityön
välineenä. Vuorovaikutus oman itsen ja ympäristön
välisenä prosessina.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Kirsi Lybeck

SL2110 Luova terapiatyö ammattina, 3 ov
Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja ryhmäprosessi 1
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alussa

Ajankohta: 3.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Aino Peltonen

SL2111 Muut luovat taideterapiat
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu muihin luo-
viin taideterapioihin ja niiden perusteisiin (musiikki,
tanssi, draama). Valmiuksia poikkitaiteellisten mene-
telmien toteuttamiseen kokonaisvaltaisessa kuntou-
tuksessa. � Työpajatyöskentely
Edeltävät opinnot: Kuvataideterapian perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alussa
Ajankohta:   1-3. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SS15  MENETELMÄOPINNOT 2

SL2115 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimus-
menetelmät, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehtyä tutkimusprosessin eri
vaiheiden toteuttamiseen ja saada valmiuksia laadul-
listen ja tilastollisten tutkimusmenetelmien sovelta-
miseen omassa opinnäytetyössä ja aineiston keruussa
harjoittelussa
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alussa
Ajankohta: 3.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Miia Naumanen

4 Harjoittelu

SL4014  Työnohjaus 2,  6 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy ja osallis-
tuu työnohjausprosessiin ja sen käytäntöihin ja teori-
aan. � Oman ammatillisen työn reflektointi. Työnoh-
jaus liittyy kuvataideterapiaharjoitteluihin yksilö- ja
ryhmätyönohjauksena
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta:  1.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Aino Peltonen

SL4025 Kuvataideterapian ohjattu harjoittelu 2,
  6 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventyy ja oppii
hallitsemaan erilaisia kuvataideterapian menetelmiä
ja harjaantuu niiden ammatillisessa soveltamisessa
eri asiakasryhmien, yksilöiden ja ryhmien tarpeiden
mukaan. � Kuvataideterapian menetelmät ja sovellu-
tusalueet aikuisille, aineiston keräys opinnäytetyötä
varten. Harjoitteluraportti
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
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Ajankohta:  1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Aino Peltonen

SL4019 Kuvataideterapian ohjattu harjoittelu 3,
6 ov
Tavoitteet ja sisältö  kuten SL4025
Ajankohta:   3.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Aino Peltonen

Tanssi- Ja Liiketerapia
2 Ammattiopinnot

SL38 TANSSI-ILMAISU

SL2095 Tanssi- ja liiketerapian syventävät opin-
not, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Syventää  käsitystä tanssi- ja
liiketerapiasta syventävän teoriantutkimuksen kautta.
Yhdistää koulutuskokemukset ja harjoittelujaksojen
kokemukset kokonaisuudeksi tanssi- ja liiketerapeut-
tisen viitekehyksen sisällä ja tukea siten ammatti-
identiteetin kehitystä
Edeltävät opinnot: Perusopinnot,  SL24, SL37,
SL26, SL27, SS4000, SS4001, SS4017, SL4021,
SL4022, SL4023, SL4024
Kirjallisuus: Opiskelijan valitsema oman opinnäyte-
työn aihepiiriin kuuluva syventävä tanssiterapiakirjal-
lisuus
Ajankohta: 1.ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SS2031 Ammatillinen kasvu, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on jäsentää amma-
tillisen kasvun kehitysprosessia ja oppia objektivoi-
maan omia subjektiivisia kokemuksia. Ammatillisen

kasvun kirjallinen analyysi koko opiskeluajalta ref-
lektiopäiväkirjan pohjalta.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, SL24, SL37,
SL38, SL26, SL27, SS4000, SS4001, SS4017,
SL4021, SL4022, SL4023 ja SL4024
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL2096 Luova terapeuttinen tanssi: taiteellinen
kypsyysnäyte, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää näkemys-
tään siitä miten henkilökohtainen teema muuttuu
tanssiteokseksi. Henkilökohtainen luomisprosessi yk-
sin ja ryhmässä. Tuotoksen esittäminen ja prosessin ja
tuotoksen arviointi ammatillisen kasvun näkökulmas-
ta
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, SL24, SL37,
SL38, SL26, SL 27, SS15, SL2095, SS2031, SS4000,
SS4001, SS4017, SL4021, SL4022, SL4023, SL4024
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alkaessa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo

SL5001 Opinnäytetyö, 10 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija paneutuu itsenäises-
ti keräämänsä tutkimusaineiston analysoimiseen ja
tiedon syventämiseen valitsemallaan tanssi- ja liike-
terapeuttista työtä koskevalla alueella. Opinnäytetyön
laatiminen ja sen esittäminen opinnäytetyöseminaa-
rissa.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, ammattiopinnot
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alussa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Anne Repo


