
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kohde- ja yrityskäynneille, PP-esitys valitusta 
matkailukeskuksesta ja tapahtumien organi-
soinnista.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

HARJOITTELU

KM4111 Perusharjoittelu, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hankkii itse 
alan harjoittelupaikkansa. Hän perehtyy alan 
erilaisiin työtehtäviin, työyhteisöviestintään 
sekä työympäristöihin. Opiskelija ymmärtää 
vastuullisuuden ja sitoutumisen merkityksen 
työssä. Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisyy-
den merkityksen palvelualalla.
Keskeinen sisältö: Opiskelija hankkii itse alan 
harjoittelupaikkansa. Opiskelija työskentelee 
tavoitteellisesti kehittyäkseen alan ammatilli-
siin asiantuntijatehtäviin.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 4 viik-
koa alan työntekijätasoisissa tehtävissä.
Arviointiperusteet: Työnantaja arvioi työtehtä-
vien mukaisesti. Opiskelija laatii harjoittelusta 
raportin ja arvioi omaa osaamistaan.
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM4112 Syventävä harjoittelu I, 12 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää am-
matillisissa opinnoissa opittuja taitoja ja val-
miuksia, sekä oppii itse arvioimaan omaa työ-
suoritustaan ja kehittymistarpeitaan.
Keskeinen sisältö: Opiskelija hankkii itse har-
joittelupaikkansa omalta alaltaan kotimaasta 
tai ulkomailta. Opiskelija työskentelee tavoit-
teellisesti kehittäen omaa asiantuntijuuttaan.
Edeltävät opinnot: Perusharjoittelu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelija työskentelee 8 viikkoa alan vaativis-
sa asiakaspalvelu- markkinointi- tai toimisto-
tehtävissä.
Arviointiperusteet: Työnantaja arvioi työteh-
tävien mukaisesti. Opiskelija laatii harjoittelus-
ta raportin ja arvioi omaa osaamistaan.
Arviointiasteikko: 1 -5

KM4113 Syventävä harjoittelu II, 12 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija täydentää sy-
ventävissä opinnoissa hankittuja ammatillisia 
valmiuksiaan, kehittää työn suunnittelu- ja 
johtamistaitoja. Opiskelija syventää taloushal-

lintoon, asiakaspalveluun ja markkinointiin liit-
tyvää osaamistaan.
Keskeinen sisältö: Opiskelija hankkii itse 
harjoittelupaikkansa omalta alaltaan kotimaas-
ta tai ulkomailta. Opiskelija työskentelee 8 
viikkoa markkinointi-, suunnittelu- ja kehittä-
mistehtävissä, sekä kehittää esimiestehtävissä 
tarvittavaa työnjohdollista osaamistaan.
Edeltävät opinnot: Syventävä harjoittelu 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiske-
lija työskentelee 8 viikkoa alan vaativissa työ-
tehtävissä.
Arviointiperusteet: Työnantaja arvioi työ-
tehtävien mukaisesti. Opiskelija laatii harjoit-
telusta raportin ja reflektoi asiantuntijuutensa 
kehittymistä.
Arviointiasteikko: 1 - 5

OPINNÄYTETYÖ

KM5100 Opinnäytetyö, 15 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
opinnäytetyöprosessin ja raportoinnin periaat-
teet, opinnäyteyöprosessin mahdollisuutena 
ammatilliselle kehittymiselle, teorian ja tiedon 
merkityksen käytännön toiminnan taustalla 
sekä kriittisen työ- ja tutkimusotteen merkityk-
sen. Opiskelija osaa toteuttaa omaan opinnäy-
tetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai kehitysteh-
tävän, hankkia ja analysoida kriittisesti omaan 
opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa, tulkita ja 
tehdä johtopäätöksiä oman opinnäytetyön-
sä tuloksista, laatia kirjallisen raportin, antaa 
omaan ammattiosaamiseen liittyvää palautetta 
ja kritiikkiä.
Keskeinen sisältö: Opitun ammattitiedon so-
veltaminen opinnäytetyön näkökulmaan. Oman 
asiantuntijuuden syveneminen. Opinnäytetyön 
prosessin ja ammatillisen viestinnän hallinta.
Edeltävät opinnot: Tutkimusmenetelmät, 
Matkailun erityisasiantuntijuus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Semi-
naarityöskentely 16 h, itsenäinen tiedonhan-
kinta 367 h, oppimisen ohjaus 10 h, arviointi 
ja palaute 7 h, yhteensä 400 h.
Arviointiperusteet: Opinnäytetyön osalta ar-
vioidaan prosessi, työn tausta, toteutus, tulok-
set ja raportointi, kirjallinen ja suullinen esitys, 
tutkimus- ja tulosseminaarin opponointi, har-
joitusaine, kirjallinen esitys, kypsyyskoe.
Arviointiasteikko: harjoitusaine hyväksytty/
hylätty, opponoinnit hyväksytty/hylätty, kyp-
syyskoe hyväksytty/hylätty, opinnäytetyö as-
teikolla 1-5.
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Suoritettava tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-
tutkinto, bioanalyytikko (AMK) 210 op.

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Ammattikorkeakoulusta valmistunut bio-
analyytikko hallitsee biolaboratoriolääketie-
teen keskeisen tietoperustan, kykenee itse-
näisesti tuottamaan laboratoriopalveluja ja 
toimimaan kliinisen laboratoriotyön osaajana 
moniammatillisissa tiimeissä. Ammattitoimin-
nassaan hän noudattaa hyväksyttyjä ja tie-
teellisesti perusteltuja menettelytapoja ja toi-
mintaperiaatteita.. Hän pystyy hyödyntämään 
sekä tuottamaan toimintaa kehittävää tutki-
mustietoa. Korkeatasoinen ammat-tipätevyys 
edellyttää laboratoriotuotantoprosessin koko-
naisvaltaista teoreettista hallintaa, teknistä 
osaamista sekä kykyä asiakaspalveluun. Bio-
analyytikot työskentelevät terveydenhuollon 
laboratorioissa, yliopistojen tutkimuslaborato-
rioissa, lääketehtaiden laboratorioissa, labora-
toriotuotteita valmistavissa yrityksissä ja bio-
analytiikan tutkimuskeskuksissa. Laboratoriot, 
joissa bioanalyytikot työskentelevät, voivat 
edellyttää kliinisen laboratoriolääketieteen eri 
erikoisalojen osaamista. Biolaboratoriolääke-
tieteen erikoisaloja ovat kliininen - kemia ja 
hematologia, fysiologia ja isotooppilääketiede, 
neurofysiologia, mikrobiologia, immunologia, 
histo - ja sytologia, sekä molekyylibiologia. 
Toiminta-alueena ovat laboratoriopalvelut osa-
na terveydentilan seurantaa, sairauksien syi-
den selvittämistä, hoidon määrittelyä ja hoidon 
vaikutuksen arviointia. Bioanalyytikot suoritta-
vat laboratoriotyön osuuden lääketieteellisessä 
tutkimuksessa, osallistuvat hoito- ja tutkimus-
menetelmien, lääkkeiden ja laboratoriovälinei-
den kehittämiseen ja markkinointiin. Terveys-
alan ammattikorkeakoulututkintoa säätelevät 
ammattikorkeakoululaki 351/2003 ja asetus 
352/2003, laki ja asetus terveydenhuollon am-
mattihenki-löistä L 559/1994 ja A 564/1994, 
sekä EU direktiivi 89/595/ETY sekä terveysalan 
ammattien valtakunnallinen bioanalyytikon 
osaamiskuvaus.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen rakenne
Opintojen laajuus on 210 opintopistettä, josta 
on perusopintoja 29 op, ammattiopintoja 108 
op, vapaastivalittavia opintoja 12 op, valin-

naisia opintoja (projektiopinnot ja osaamisen 
syventäminen) 12 op, opinnäytetyö 15 op, 
opetuslaboratorioissa tapahtuva harjoittelu 43 
op sekä kliininen harjoittelu 32 op. Kolman-
tena lukuvuotena voidaan toteuttaa henkilö-
kohtaisen opetussuunnitelman avulla yksilöl-
liset ratkaisut sekä kliinisen harjoittelun, että 
opinnäytetyön osalta siten, että ne kattaisivat 
yhden laajan pitkäjaksoi-sen kokonaisuuden 
henkilökohtaisten valintojen pohjalta. Varsinai-
sen kliinisen harjoittelun lisäksi on jokaisena 
lukuvuotena joihinkin opintojaksoihin sisälty-
viä työelämän lyhytkestoisempia interventioi-
ta. . Opinnot rakentuvat vuositason teemoihin, 
joiden yhteydessä on kuvattu opiskelijoiden 
osaamistavoitteet vuositeemaan liittyen. Ter-
millä ”ymmärrän” kuvataan teoreettisen tiedon 
osuutta ja ”osaan” termillä käytännön taito-
ja. Vuositeemat toteutetaan modulimaisina ja 
osittain oppiainejakoisina opintojaksoina, joi-
den minimilaajuus on 3 op ja toteutetaan yhtä 
lukukautta vastaavana ajanjaksona. Kaikissa 
moduleissa toistuu juonteen omaisesti työelä-
män osaamistavoitteet; biolaboratoriolääketie-
teellisen ja sitä tukevien muiden tieteenalojen 
riittävä teoreettinen tieto, sen soveltaminen 
analyysimenetelmissä ja laitteiden hallinnassa 
sekä näihin liittyvät opetus-, ohjaus- ja kon-
sultointivalmiudet. Oppijan toimintaa ohjaa 
vuositeeman osaamistavoitekuvaus ja oman 
oppimispolun rakentaminen sen mukaisesti. 
Tukena ovat itsearviointi sekä muut opsikelu-
aikaiset pa-lautejärjestelmät sekä tutorointi. 
Opettajan rooli on ohjaava ja valmentava sekä 
pääaineen osalta mentoroiva. Lähde: Alato-
lonen Terttu. Tulevaisuuden kvalifikaatiot klii-
nisessä laboratoriotoiminnassa. Acta Univer-
sitatis Lapponiensis 75. Lapin Yliopistopaino. 
Rovaniemi., 2004.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Ammatillisen kasvun polku muodostuu vuosi-
teemojen kautta; Laboratoriotyöprosessin har-
joittelija. Laboratoriotyöprosessin soveltaja, 
Laboratoriopalvelutuotannon tuntija sekä Klii-
nisen laboratoriotyön osaaja. Jokaiseen vuo-
siteemaan liittyy oppijaa ohjaava osaamista-
voite. Opiskelijaohjaus ja arviointi toteutetaan 
kolmella tavalla. Ryhmävastaava opettaja toi-
mii myös tutorina, jolloin opettajan rooli ohjaa-
jana ja valmentajana parhaiten toteutuu. Joka 
lukuvuotena on hopsin tekoon ja tarkasteluun 
varattu henkilökohtainen aika jokaiselle opiske-
lijalle. Lukuvuoden aikana on ryhmävastaavan 
ohjaustapaamisia noin kerran kuukaudessa. 

Bioanalytiikan koulutusohjelma
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Nämä tapaamiset ovat osana opintojaksojen 
toteuttamista. Jokainen opettaja kerää palaut-
teen opintojaksonsa lopussa, jossa oppija arvi-
oi omaa osaamistaan ja opetuksen toteutusta. 
Opintojakson opettaja tekee palautteesta yh-
teenvedon ja käsittelee sen opiskelijaryhmän 
kanssa. Lukuvuoden lopussa käydään yhteinen 
arviointikeskustelu saatujen palautteiden poh-
jalta. Kaikkiin ammattiopintojen menetelmä-
opintoihin liittyy näyttökoe. Opiskelijapalaute 
toteutetaan OPALA-palautejärjestelmän kaut-
ta jokaisena lukuvuotena. OPALA-palautteet 
ja lukuvuoden palautteet käsitellään yhdessä 
opiskelijaryhmien kanssa ja kirjataan palaut-
teen pohjalta kehittämisehdotukset, joiden 
toteutuksesta päätetään koulutusohjelman ko-
kouksissa.

Opiskelijaohjaus ja arviointi

OHJAUS
Koulutusohjelmassa sama henkilö toimii koko 
opiskeluajan sekä tutorina että ryhmävastava-
na. Henkilökohtainen tutorointi ja hopsin teko 
toteutetaan 9-10/2008 Ryhmäohjaukset ovat 
ryhmävastaavan kanssa kerran kuussa sisäl-
tyen opintoihin. Opintojaksotasolla toteutuu 
itse-arviointi ja palautteen saanti oppimisesta; 
ohjaus toteutuu ryhmässä. Opettaja vastaa to-
teutuksesta. Lukuvuoden yhteinen arviointi- ja 
ohjauskeskustelu tapahtuu saatujen palaut-
teiden pohjalta.Palaute tilanteessa ovat ryh-
mävastaava/tutor ja koulutusohjelmajohtaja. 
Lukuvuoden yhteinen arviointikeskustelu saa-
tujen palautteiden pohjalta toteutuu 1-2/2009, 
1-2/2010, 1-2/2011 ja arviointi- ja ohjaus-
keskustelu ja opintorekisterin tarkistus 11-
12/2011 Oppimisen ohjaus toteutuu osaamista 
edistävän harjoittelun yhteydessä oppimispäi-
väkirjan, ohjauskeskustelujen ja palautekes-
kustelujen kautta yhdessä harjoittelupaikan 
ohjaajien kanssa.

ARVIOINTI
Arviointia toteutetaan usealla tavalla; kirjallisi-
na kokeina, oppimistehtävinä, työselostuksina 
ja menetelmäopintojen näyttöinä/havainnointi-
na, sekä näiden yhdistelminä. Arviointi voi olla 
hyväksytty/hylätty tai numeerinen arviointi T1-
K5. Pääsääntöisesti siten, että ammattiopinnot 

ja laajemmat opintojaksot ovat numeerisesti 
arvoituja. Kaikkiin opintojaksoihin kuuluu pa-
lautekeskustelu arvioinnin jälkeen. Mentelmä-
opintojen työselostuksissa oppija arvioi omaa 
osaamistaan ja sen syventymistä. Työselostus-
ten palauttamisen yhteydessä ohjaaja reflektoi 
oppijan itse-arviointia. Työselostuksissa sekä 
oppimispäiväkirjassa painottuvat kunkin vuo-
den osaamisteema ja näkökulma harjoittelijas-
ta - laboratoriotyöprosessin soveltajasta, labo-
ratoriotyön tuntijaksi ja lopuksi laboratoriotyön 
osaajaksi 

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
OPALA, tulokysely (1-2/2009)  OPALA tulo-
kyselyn palautteesta käsittely ryhmässä ja 
kehittämistoiminnoista päättäminen ryhmä-
vastaavan ja koulutusohjelmajohtajan kanssa 
2/2009.  Ryhmän palautekeskustelu koko lu-
kuvuoden toiminnasta yhdessä kaikkien opet-
tajien kanssa 
2. VUOSI  OPALA, yleiskysely (01-03/2010)  
OPALA yleiskyselyn palautteesta käsittely ryh-
mässä ja kehittämistoiminnoista päättäminen 
ryhmävastaavan ja koulutusoh-jelmajohtajan 
kanssa 02-03/2010.  Ryhmän palautekeskus-
telu koko lukuvuoden toiminnasta yhdessä 
kaikkien opettajien kanssa Kliinisen harjoitte-
lun palaute 
3. VUOSI  OPALA, tavoiteprofiili (01-02/2011) 
OPALA tulokyselyn palautteesta käsittely ryh-
mässä ja kehittämistoiminnoista päättäminen 
ryhmävastaavan ja koulutusohjelmajohtajan 
kanssa 02-03/2011.  Ryhmän palautekeskus-
telu koko lukuvuoden toiminnasta yhdessä 
kaikkien opettajien kanssa  Kliinisen harjoitte-
lun palaute 
4. VUOSI OPALA, lähtökysely 11-12/2011  Ryh-
män palautekeskustelu koko opiskelujen aikai-
sesta toiminnasta yhdessä kaikkien opettajien 
kanssa

Suuntautumisvaihtoehdot /
valinnaiset opinnot

Bioanalytiikan koulutuksessa ei ole suuntau-
tumisvaihtoehtoja. Valinnaisia opintoja on 12 
opintopistettä joiden toteutus kirjataan henki-
lökohtaisessa opetussuunnitelmassa (HOPS). 
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT        21     3       3 
Perusopinnot       00    
Opiskelu ja viestintätaidot     TB1001 6   
Kemian perusteet      TB1004 4   
Anatomia ja fysiologia     TB1005 5   
Sociala kontakter inom hälsovård    TB1006          3  
Social Contacts in Health Care    TB1008 3   
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä, osa I  TB10021 3   
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä, osa II  TB10022         3 
AMMATTIOPINNOT        37     46     21      11
Ammattiopinnot      000    
Laboratoriotoiminnan perusteet    TB2001 3   
Biokemia ja analyysimenetelmät I    TB2003 4   
Biokemia ja analyysimenetelmät II    TB2007          8  
Immunologia ja analyysimenetelmät   TB2008          4  
Kliininen fysiologia ja tutkimukset    TB2009          4  
Kliininen neurofysiologia ja isotooppilääketiede sekä tutkimukset TB2010         3
Hematologia ja analyysimenetelmät I   TB2011          5  
Mikrobiologia ja analyysimenetelmät   TB2012          6  
Vieritestien käyttö ja ohjaus     TB2013         4 
Veripankkitoiminta      TB2015         3 
Hematologia ja analyysimenetelmät II   TB2016         5 
Tilastotiede       TB2018          3  
Farmakologia ja toksikologia     TB2020         3
Svenska för Bioanalytik     TB1007         3 
English for Biomedical Laboratory Scientists  TB1009          3  
Tautioppi ja ensiapu      TB2002A 6   
Molekyylibiologia ja analyysimenetelmät   TB2004A 6   
Instrumentaatio ja laboratoriotekniikka   TB1003 10   
Histo- ja sytologia sekä analyysimenetelmät  TB2006A          6  
Laadunvarmistus kliinisessä laboratoriotyössä  TB2026 3   
Biokemian ja hematologian analyysimenetelmät  TB2027         3 
Johtaminen, kehittäminen ja yrittäjyys   TB2028         5
Preanalytikka ja asiakkaan ohjaus    TB20051 5   
Projektiopinnot      TB20172          3  
Tutkimustyön menetelmät     TB20171          4  
Johtaminen ja kehittäminen     TB2014B         3 
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT     
Valinnaiset opinnot        9
Valinnaiset opinnot      TB20    
Projektioppiminen ja osaamisen syventäminen  TB2021         9
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT     3       3       3 3
HARJOITTELU        5       27 
Harjoittelu       0000    
Kliininen harjoittelu I      TB4001          5  
Kliininen harjoittelu II     TB4002         13 
Kliininen harjoittelu III     TB4003         14 
OPINNÄYTETYÖ                12      3
Opinnäytetyö       00000    
Opinnäytetyö I      TB5001         3 
Opinnäytetyö II      TB5002         9 
Opinnäytetyö III      TB5003         3
          61     57      66     26
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PERUSOPINNOT

TB1001 Opiskelu ja viestintätaidot, 6 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eeetinen 
osaaminen, kansainvälisyysosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
amk:n osana yhteiskunnan koulutus-rakennet-
ta bioanalytiikan koulutusohjelma ja kansain-
välinen toiminta osana amk:n kokonaisuutta 
toimintaa ohjaavat normit ja oman oikeustur-
vansa ja velvoitteet opiskelijana itsearvioinnin 
kautta oman oppimisstrategiansa korkeakoulu-
tasoisen kirjallisen ja suullisen viestinnän mer-
kityksen osana ammattitoimintaa sekä henkilö-
kohtaisen portfolion tuottamisen tietotekniikan 
perusteet,laitteen käyttö ja tiedonhallinta,tekst
inkäsittely, taulukkolaskenta, tietokannat, gra-
fiikka ja internet tiedonhankinnan merkityksen 
osana opiskelua ja opintojen suunnitteluaOpis-
kelija osaa  toimia ammattikorkeakoulun säh-
köisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää 
virtuaalipalveluita suunnitella omaa opiskelu-
aan osaa hakeutua kv-opiskelijavaihtoon osaa 
tehdä ja esittää korkeakoulutasoisia kirjallisia 
raportteja sekä ylläpitää portfolota osaa käyt-
tää tietoteknisiä välineitä ja ohjelmia
Keskeinen sisältö: Opiskelijalla on edellytyk-
set opiskelujen toteuttamiseen ammattikor-
keakoulussa sekä tieto kansainvälisen vaihdon 
mahdollisuuksista opiskelun aikana. Hän on 
tietoinen toimintaa ohjaavista normeista sekä 
omasta oikeusturvastaan. Oppiskelija hallitsee 
korkeakoulutasoisen suullisen- ja kirjallisen 
viestinnän sekä työelämän edellyttämän tieto-
teknisen osaamisen ja tiedonhankinnan.
Edeltävät opinnot: Ei ole
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Harjoitukset (atk) 31 t,Luennot (johdanto amk 
10 t, viestintä 20 t, A-kortti 25 t, tiedonhan-
kinta 6 t),Seminaarityöskentely (viestintä) 8 
t,Oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 
36 t,Valmisteltuihin oppimisaineistoihin pereh-
tyminen 20 t,Oppimisen ohjaus 6 t,Arviointi ja 
palaute 23 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo, vaatimusten-
mukaisesti tuotetut tehtävät ja tentti
Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

TB1004 Kemian perusteet, 4 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin analyyttisen vaiheen osaaminen, oppimis-
taidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
-mitkä tekijät vaikuttavat molekyylien raken-
teeseen 
-reaktiokinetiikan ja kemiallisen tasapainon 

periaatteet 
-veden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet 
-pH-käsitteen sekä puskuriliuosten ominaisuu-
det 
-orgaanisten yhdosteodem funktionaalisten 
ryhmien ominaisuudet sekä yhdisteiden ni-
meämisen 
-orgaanisten yhdisteiden kolmiulotteisen ra-
kenteen ja tämän vaikutuksen yhdisteiden iso-
meereihin 
Opiskelija osaa: 
-valmistaa puskuriliuoksia 
-laskea liuosten konsentraatiot ja pH:n sekä 
niiden muutokset 
-valmistaa tietyn pitoisuuden omaavia liuoksia 
-nimetä yksikertaisimmat hiilivedyt 
-erottaa eri isomeerit toisistaan 
-kemiallisen työskentelyn periaatteet
Keskeinen sisältö: 
Epäorgaaninen kemia: Opiskelija tietää atomin 
rakenteen ja kuinka alkuaineet sijoittuvat jak-
solliseen järjestelmään, sidosten muodostumi-
sen, molekyylit ja ioniyhdisteet sekä sen, kuin-
ka pooliset yhdisteet muodostuvat. Opiskelija 
tuntee kemiallisen reaktion kulun periaatteet 
(tasapaino ja siihen vaikuttavat te-kijät) sekä 
osaa näihin liittyvät stoikiomeriset laskut. Opis-
kelija ymmärtää eri olomuodot, veden kemial-
liset ominaisuudet, happojen, emästen ja pH:n 
käsitteet sekä mitä ovat puskuriliuokset. 
Orgaaninen kemia: Opiskelija tietää hiilen omi-
naisuudet ja orgaanisten yhdisteiden yleisen 
rakenteen sekä niiden nimeämisen, tunnistaa 
orgaanisten yhdisteiden funktionaaliset ryh-
mät ja näiden tyypillisemmät perusreaktiot. 
Opiskelija ymmärtää mitä ovat isomeerit sekä 
stereokemian periaatteet.
Edeltävät opinnot: Instrumentaatio ja labo-
ratoriotekniikka TB1003
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Toteutunut opetus: Kurssin esittely, Allu-ym-
päristö, 1. Atomin ja isotoopin rakenne, jak-
sollinen järjestelmä 6h (12.9, 20.9, 26.9), 2. 
Kemialliset sidokset, 3. kemialliset reaktiot, 
4. Olomuodot, 5. Liuokset ja vesi liuottime-
na, 6. Reaktiokinetiikka ja kemiallinen tasa-
paino, 7. Hapot ja emäkset, 8. Hiilen kemia 
ja hiilivetyjen yleinen rakenne, 9. Alkaanit ja 
alkeenit, 10. Alkoholit, eetterit ja tiolit, 11. 
Karboksyylihapot ja andyhdridit, 12. alde-
hydit ja ketonit, 13. Amiinit, 14. Isomeria ja 
sen eri muodotKontaktiopetus, harjotukset (5 
x 4 tuntia) 20 t,Kontaktiopetus, luennot 30 
t,Ryhmätyöskentely 8 t,Oppimistehtävät 11 
t,Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehty-
minen 13 t,Oppimisen ohjaus 4 t,Arviointi ja 
palaute 21 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo, vaatimusten 
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mukaan tuotetut oppimistehtävät, tentti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

TB1005 Anatomia ja fysiologia, 5 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, oppi-
mistaidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
keskeiset perustiedot ihmisen rakenteesta ja 
elintoiminnoista anatomisen ja fysiologisen 
tiedon merkityksen ammattiopinnoissa ja klii-
nisessä laboratoriotyössäOpiskelija osaa : so-
veltaa anatomian ja fysiologian tietoa biolabo-
ratoriolääketieteen ilmiöihin
Keskeinen sisältö: Eteneminen/ itsenäinen 
opiskelu sovitaan ryhmän kanssa: 1. Opinto-
jakson esittely, orientaatio sekä itsenäisestä 
opiskelusta ja tentistä sopiminen2. Solu 3. Iso 
ja pieni verenkierto, verisuonet, veren virtaus 
ja verenpaine 4. Sydämen rakenne ja toimin-
ta, EKG5. Luut ja lihakset, lihaksen toiminta6. 
Keuhkot, keuhkopussi, hengitystiet, hengitysli-
hakset, keuhkokapasiteetit ja keuhkofunktiois-
ta, kaasujenvaihto ja kuljetus7. Ruuansulatus-
elimistön rakenne ja toiminta.8. Munuaiset ja 
virtsatiet sekä virtsan muodostus (filtraatio, re-
absorbtio, sekreetio ADH-vaikutus)9. Hermos-
to, hermokudos, hermosolu, synapsi, aktivaa-
tion syntyminen ja eteneminen, ?refleksit?.10. 
Aivot, selkäydin11. Aivoverenkierto, aivokalvot, 
nesteet12. Aivohermot, selkäydinhermot13. 
Autonominen hermosto14. Endokrinologiaa, 
umpirauhaset ja hormonit (hypothalamus ? 
hypofyysi ja muut umpirauhaset)15. Aistit ? 
aistimuksen syntyminen (kipu, kuulo, näkö, 
tasapaino, tunto) (Osittain itsenäinen opiske-
lualue?) Veri ja elimistön nesteet, lämmönsää-
tely, iho (Itsenäisesti opiskeltava alue?)
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 65 t, itsenäisen tiedon hankinta 50 t, oh-
jaus 2 t, arviointi ja palaute 16 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo ja tentti
Arviointiasteikko: T1 - K5

TB1006 Sociala kontakter 
inom hälsovård, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eeetinen 
osaaminen, kansainvälisyysosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuo-
rovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla 
hän selviytyy eri viestintätilanteissa. Opiskelija 
tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestin-
tään ja osaa toimia eri kulttuureista tulevien 
ihmisten kanssa. Opiskelija osaa käyttää hy-
väkseen erilaisia oppimisstrategioita, kielioh-

jelmia ja muita resursseja ruotsin kielen opis-
kelussa. Opiskelija osaa toimia tavallisimmissa 
työelämän suullisissa viestintätilanteissa sekä 
kertoa koulutuksestaan ja tulevasta amma-
tistaan. Opiskelija osaa laatia työpaikkahake-
muksen ja CV:n sekä kirjoittaa sähköposti- ja 
muita työelämän viestejä asianmukaisella tyy-
lillä. Opiskelija osaa lukea oman alansa yleis-
tekstejä apuvälineitä käyttäen.
Keskeinen sisältö: Oppimisstrategiat, lu-
kutekniikat, tiedonhaku, kirjallinen viestintä 
(s-posti, CV, työpaikkahakemus), suullinen 
viestintä (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta 
ammatista kertominen, småprat, puhelinvies-
tintä, mielipiteen ilmaisu, tienneuvonta, työ-
paikkahaastattelu), ammattisanastoa.
Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai pe-
ruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppi-
määrät. Tarvittaessa kielten kertaavat opinto-
jaksot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 hOppimistehtävät/ 
itsenäinen tiedonhankinta 28 hValmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h Arvi-
ointi ja palaute 2 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, sanaston testaus ja oppimistehtävien hy-
väksytty suorittaminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty/ hylätty

TB1008 Social Contacts in Health Care, 
3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, kansainväli-
syysosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuo-
rovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla 
hän selviytyy eri viestintätilanteissa. Opiskelija 
tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestin-
tään ja osaa toimia eri kulttuureista tulevien 
ihmisten kanssa. Opiskelija osaa käyttää hy-
väkseen erilaisia oppimisstrategioita, kieliohjel-
mia ja muita resursseja englannin kielen opis-
kelussa. Opiskelija osaa toimia tavallisimmissa 
työelämän suullisissa viestintätilanteissa sekä 
kertoa koulutuksestaan ja tulevasta amma-
tistaan. Opiskelija osaa laatia työpaikkahake-
muksen ja CV:n sekä kirjoittaa sähköposti- ja 
muita työelämän viestejä asianmukaisella tyy-
lillä. Opiskelija osaa lukea oman alansa yleis-
tekstejä apuvälineitä käyttäen.
Keskeinen sisältö: Oppimisstrategiat, lu-
kutekniikat, tiedonhaku, kirjallinen viestintä 
(s-posti, CV, työpaikkahakemus), suullinen 
viestintä (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta 
ammatista kertominen, small talk, puhelin-
viestintä, mielipiteen ilmaisu, tienneuvonta, 
työpaikkahaastattelu), ammattisanastoa
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Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai pe-
ruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppi-
määrät. Tarvittaessa kielten kertaavat opinto-
jaksot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40h, Oppimistehtä-
vät/itsenäinen tiedonhankinta 28hValmistel-
tuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10h, 
Arviointi ja palaute 2h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, sanasto hallinta ja oppimistehtävien hy-
väksytty suorittaminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty/ hylätty

TB10021 Sosiaali- ja terveysalan 
palvelujärjestelmä, osa I, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eeetinen 
osaaminen, työyhteisöosaaminen
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää 
- suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutus-
palvelujärjestelmän toimintamallit, käsitteet 
sekä tunnistaa toimintaympäristön ammatti-
ryhmät.  
- yhteistyön merkityksen sosiaali- ja terveys-
alan toiminnassa. 
Opiskelija osaa
- tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin 
edellytyksiä ja palveluntarpeita. 
- hakea sosiaali- ja terveysalan toimintaympä-
ristöön liittyvää tietoa
Keskeinen sisältö: 
- suomen sosiaali- ja terveys- ja kuntoutuspal-
velujärjestelmä. 
- sosiaali- ja terveys- ja kuntoutuspalvelujärjes-
telmän rakentumisen perusteet ja lähtökohdat. 
- toimintaympäristöt ja ammatit, joissa sosiaa-
li- ja terveysalan ammattilaiset toimivat. 
- toimintaympäristöä koskevat tiedon lähteet
Edeltävät opinnot: Ei ole
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus 16 h
Ohjattu pienryhmätyöskentely (sis. ohjauksen) 
14 h
Itsenäinen tiedonhankinta ja ryhmätyskentely 
50 h
Yhteensä 80 h 
Arviointiperusteet: Osallistuminen lähiope-
tukseen ja hyväksytysti suoritetut tehtävät
Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä

TB10022 Sosiaali- ja terveysalan 
palvelujärjestelmä, osa II, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eeetinen 
osaaminen, työyhteisöosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee sosiaa-

li- ja terveyspolitiikkaa ohjaavaa lainsäädän-
töä. Opiskelija tunnistaa suomalaisen sosiaa-
li-ja terveyspolitiikan kansainväliset yhteydet. 
Opiskelija ymmärtää yhteistyön merkityksen 
sosiaali- ja terveysalan toiminnassa. Opiskeli-
ja tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoin-
nin edellytyksiä ja palveluntarpeita. Opiskelija 
osaa ohjata asiakkaita käyttämaan terveyspal-
veluja ja sosiaaliturvan tukimuotoja.
Keskeinen sisältö: Sosiaali- ja terveyspo-
litiikkaa ohjaava lainsäädäntö. Yhteydet EU:
n sosiaali-ja terveyspolitiikkaan. Terveysalan 
ammattilainen asiakkaan/potilaan oikeuksien 
edistäjänä. Sosiaaliturva asiakkaan/potilaan 
tukena. Monikultturiset asiakkaat palvelujen 
käyttäjänä.
Edeltävät opinnot: Sosiaali- ja terveysalan 
toimintaympäristö, osa 1, 3 op
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus 25 h. Itsenäinen tiedonhankinta ja 
ryhmätyöskentely 53 h. Kirjallinen koe 2 h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
opintoihin. Kokeen ja oppimistehtävien hyväk-
sytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: Hyäksytty/täydennettävä

AMMATTIOPINNOT

TB2001 Laboratoriotoiminnan 
perusteet, 3 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, labo-
ratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen 
osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin pos-
tanalyyttisen vaiheen osaaminen, oppimistai-
dot, kansainvälisyysosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää mi-
ten viranomaismääritykset ja ohjeet säätelevät 
laboratoriotoimintaa ja bioanalyytikon työtä. 
Opiskelija ymmärtää laboratoriotutkimuspro-
sessin eri vaiheet ja niiden merkityksen tutki-
mustulosten luotettavuudessa. Opiskelija osaa 
hakea laboratoriotoimintaan liittyvää tietoa.
Keskeinen sisältö: Laboratoriotoiminta Suo-
messa, bioanalyytikon työ ja tehtävät labora-
toriopalvelutuotannossa.
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus; luennot 20 t, käytännön harjoittelu 
14 t, oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhan-
kinta 20 t, valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 20 t, oppimisen ohjaus 2 t, arvi-
ointi ja palaute 4 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuk-
sessa, käytännön harjoittelun suorittaminen, 
tehtävien tekeminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty
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TB2003 Biokemia ja 
analyysimenetelmät I, 4 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, labo-
ratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen 
osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin pos-
tanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaa-
minen, oppimistaidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää:  
Biomolekyylien rakenteen. Biokemian keskei-
simmistä yhdisteistä proteiinien ja hiilihydraat-
tien synteesin, rakenteet ja tehtävät.  Entsyy-
mien toimintaperiaatteet sekä entsymaattisen 
reaktion kulun. Perusaineenvaihdunnan eli 
metabolian solutasoluissa. Sisäisen laadunoh-
jauksen ja ulkoisen laaduntarkkailun merki-
tyksen laboratoriotyöskentelyssä. Määritettä-
vien analyyttien kliinisen taustan sekä niiden 
osuuden eri orgaanien toiminnan ja häiröiden 
tutkimisessa. Opiskelija osaa: Tunnistaa prote-
iinien erirakennetasot. Entsymaattisen reakti-
on kulun sekä entsyymikinetiikan merkityksen 
entsymaattisissa määrityksissä. Laboratorio-
työprosessin mukaisen työskentelyn.  Käyttää 
opetuslaboratorion menetelmäohjeita laborato-
riotyössään. Käsitellä oikeaoppisesti laborato-
rioreagensseja, potilasnäytteitä sekä tunnetun 
ja tietyn pitoisuuden omaavia laaduntarkkailu-
näytteitä.
Keskeinen sisältö: Opiskelija tietää biomole-
kyylien rakentuminen ja biokemian keskeisim-
mät yhdisteet, proteiinien rakennetasot, teh-
tävät ja rakenteen denaturaation. Opiskelija 
oppii entsyymien merkityksen ja niiden toimin-
taperiaatteet, entsymaattisen reaktion kulun, 
mitä ovat entsyymikinetiikka ja koententsyy-
mit, sekä hiilihydraattien ja aminhappojen ra-
kenteet. Opiskelija tietää aineenvaihdunnan 
eli metabolian yleiset periaatteet, glykolyysin, 
sitruunahapposyklin sekä vaihtoehtoisten reit-
tien merktyksen metaboliassa. Samalla opis-
kelija oppii perusteet solun energiataloudesta. 
Opiskelija osaa laboratorioprosessin mukaisen 
työskentelyn, sisäisen laadunohjauksen ja ul-
koisen laadunarvioinnin periaatteet omassa 
työssään. Opiskelija ymmärtää työssään mää-
ritettyjen analyyttien kliinisen merkityksen ja 
taustan sekä sen yhteyden muihin vastaaviin 
analyytteihin, joita käytetään eri orgaanien 
toiminnan ja häiriöiden tutkinnassa.
Edeltävät opinnot: Instrumentaatio ja la-
boratoriotekniikka TB1003, Kemian perusteet 
TB1004.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset (5 x 4 tuntia sekä 
1 x 4 tuntia työtenttiä varten) yht. 24t. Kon-
taktiopetus, luennot 30 t, Ryhmätyöskentely 

12 t, Työselostukset ja työpäiväkirjan pitämi-
nen 12t, Valmisteluihin oppiaineistoihin pereh-
tyminen 10t, Oppimisen ohjaus 4t, Oman työn 
arviointi laboratoriotöissä sekä oman oppimi-
sen arviointi teoriatunneilla, tenttiin valmistau-
tuminen 15t.
Arviointiperusteet: Teoriatentti + Työtent-
ti, jossa tarkastellaan oikeaoppisia työmene-
telmiä ja toimintaa laboratoriossa. Työtenttiin 
kuuluu pieni kirjallinen osio.
Arviointiasteikko: T1 - K5

TB2007 Biokemia ja 
analyysimenetelmät II, 8 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, labo-
ratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen 
osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin pos-
tanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaa-
minen, kehittämisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää:
Lipidien ja solukalvojen rakenteet, kalvo- ja 
signaalikuljetuksen periaatteet. Lipidien me-
tabolian ja metaboliassa muodostuvien erilais-
ten rasva- ja ketoaineiden synnyn. Aminohap-
pojen ja proteiinien metabolian. Nukleotidien 
rakenteen ja metabolian. Laboratoriotyösken-
telyn periaatteet. Kunkin määritetyn analyytin 
kliinisen taustan. Eri analyyttien osuuden ja 
merkityksen orgaanien toiminnan ja häiriöiden 
tutkinnassa. Laboratoriotöissä käytettyjen si-
säisen laadunohjauksen ja ulkoisen laadunvar-
mistuksen.  Reaktio-olosuhteiden merkityksen 
määritysmenetelmissä. Analyyttien määrityk-
seen ja tuloksen täsmäävyyteen vaikuttavat 
seikat. Opiskelija osaa: syventää taitojaan la-
boratorio-työskentelyssä sekä kiinnittää huo-
mion kehitettäviin taitoihinsa. Käsitellä rea-
gensseja ja näytteitä oikeaoppisesti.Syventää 
tietämystään analyytteistä ja niiden osuudesta 
orgaanien toiminnassa ja sen tutkimisessa
Keskeinen sisältö: Opiskelija ymmärtää:  Li-
pidien ja solukalvojen rakenteet, kalvo- ja sig-
naalikuljetuksen periaatteet. Lipidien metabo-
lian ja metaboliassa muodostuvien erilaisten 
rasva- ja ketoaineiden synnyn. Aminohappojen 
ja proteiinien metabolian. Nukleotidien raken-
teen ja metabolian. Laboratoriotyöskentelyn 
periaatteet. Kunkin määritetyn analyytin kliini-
sen taustan. Eri analyyttien osuuden ja mer-
kityksen orgaanien toiminnan ja häiriöiden 
tutkinnassa. Laboratoriotöissä käytettyjen si-
säisen laadunohjauksen ja ulkoisen laadunvar-
mistuksen.  Reaktio-olosuhteiden merkityksen 
määritysmenetelmissä. Analyyttien määrityk-
seen ja tuloksen täsmäävyyteen vaikuttavat 
seikat. Opiskelija osaa: Syventää taitojaan 
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laboratoriotyöskentelyssä sekä kiinnittää huo-
mion kehitettäviin taitoihin ja tietoihin. Käsi-
tellä reagensseja ja näytteitä oikeaoppisesti.
Syventää tietämystään analyytteistä ja niiden 
osuudesta orgaanien toiminnassa ja sen tutki-
misessa.
Edeltävät opinnot: Biokemia ja analyysime-
netelmät I TB2003
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset (18 x 4 tuntia 
sekä 1 x 4 tuntia työtenttiä varten) 76t. Kon-
taktiopetus, luennot 48 t, Ryhmätyöskentely 6 
t, Työselostukset ja työpäiväkirjan pitäminen 
34t, Valmisteluihin oppiaineistoihin perehtymi-
nen 18t, Oppimisen ohjaus 6t, Oman työn ar-
viointi laboratoriotöissä sekä oman oppimisen 
arviointi teoriatunneilla, tenttiin valmistautu-
minen 25t.
Arviointiperusteet: Teoriatentti + Työtent-
ti, jossa tarkastellaan oikeaoppisia työmene-
telmiä ja toimintaa laboratoriossa. Työtenttiin 
kuuluu pieni kirjallinen osio.
Arviointiasteikko: T1 - K5

TB2008 Immunologia ja 
analyysimenetelmät, 4 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, labo-
ratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen 
osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin pos-
tanalyyttisen vaiheen osaaminen, oppimistai-
dot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää eli-
mistön immunologisen järjestelmän kehittymi-
sen ja siihen liittyvän säätelyn, erilaiset immuu-
nivasteet ja kudosvauriomekanismit. Opiskelija 
ymmärtää tavallisimpien immunologisten me-
netelmien periaatteet.Opiskelija osaa käyttää 
immunologisten menetelmien mittalaitteita ja 
hallitsee valittujen esimerkkianalyyttien osalta 
laboratoriotyöprosessin toteutumisen.
Keskeinen sisältö: Teoria:immuunijär-
jestelmä, hankittu ja luonnollinen immuni-
teetti( lymfosyytien säätely ja aktivaatio, 
fagosyytit ja antigeenisolut, antigeeni, rese
ptorimolekyylit,komplemetti), immuunivaste 
bakteereille,viruksille ja parasiiteille, yliherkkyys 
ja allergiset reaktiot, elintensiirrot.Harjoitukset, 
1 opintopiste: 6 x 4 tuntia. Kilpaileva sitoutumi-
nen ja kaksoisvasta-aineet,heterogeeniset- ja 
homogeeniset immunokemialliset menetelmät, 
radioimmunomääritykset, entsyymi-immunom
ääritykset,fluoroimmunomääritykset,turpido-
ja nefelometriset määritykset, immunokemi-
alliset agglutinaatiomenetelmät ja pikatestien 
sovellukset
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia 

TB1005, Tautioppi TB2002
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 6 x 4 t, Kontakti-
opetus, luennot 25 t, Oppimistehtävät/itsenäi-
nen tiedonhankinta 13 t, Valmisteluithin oppi-
misaineistoihin tutustuminen 20 t, Oppimisen 
ohjaus 4 t, Arviointi ja palaute 19 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuk-
sessa, hyväkystysti toteutetut työselostukset 
ja tenttiin osallistuminen.
Arviointiasteikko: T1 - K5

TB2009 Kliininen fysiologia ja 
tutkimukset, 4 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, labo-
ratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen 
osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin pos-
tanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaa-
minen, opetus- ja ohjausosaaminen, oppimis-
taidot, eeetinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kl. 
fysiologisten tutkimusten merkityksen potilaan 
kokonaishoidossa. Opiskelija ymmärtää tut-
kimuksissa ja mittauksissa käytettävien lait-
teiden toimintaperiaatteet sekä tutkimusten 
laatuun vaikuttavien tekijöiden merkityksen. 
Opiskelija osaa ohjata potilaita / asiakkaita ja 
henkilökuntaa fysiologisiin tutkimuksiin liitty-
vissä asioissa. Opiskelija osaa suorittaa ohja-
tusti kliinisen fysiologian perustutkimukset.
Keskeinen sisältö: Potilaan ohjaus kl. fysiologi-
sissa tutkimuksissa. Hengityselimistön tilavuus 
ja ventilaatiotutkimukset, kaasujen vaihdan-
tatutkimukset, altistuskokeet, autonomisen 
hermoston tutkimukset, ruoansulatuselimistön 
ja eritystoiminnan tutkimukset, hengitys- ja 
verenkiertoelimistön rasituskokeet ja pitkäai-
kaisrekisteröinti. Kliinisfysiologisten tutkimus-
laitteiden toimintaperiaatteet ja tietotekniikan 
sovellukset. Laatu kl. fysiologisissa tutkimuk-
sissa
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia, 
instrumentaatio- ja perusmetodiikka, preana-
lyytiikka ja asiakkaiden ohjaus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus; harjoitukset 5x3 t, kontakti-
opetus; luennot 30 t,Oppimistehtävät / itsenäi-
nen tiedonhankinta 21 t, Valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 16 t, Oppimisen 
ohjaus 4 t, Arviointi ja palaute 21 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiope-
tuksessa, tenttiin osallistuminen
Arviointiasteikko: T1 - K5
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TB2010 Kliininen neurofysiologia ja 
isotooppilääketiede sekä tutkimuk-
set, 3 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, labo-
ratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen 
osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin pos-
tanalyyttisen vaiheen osaaminen, opetus- ja 
ohjausosaaminen, oppimistaidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
neurofysiologisten tutkimusten merkityksen 
potilaan kokonaishoidossa, potilaan ohjauksen 
merkityksen neurofysiologisen ja isotooppi-
lääketieteellisen tutkimuksen onnistumisessa, 
neurofysiologisissa ja isotooppilääketieteelli-
sissä tutkimuksissa ja mittauksissa käytettävi-
en laitteiden periaatteet,isotooppilaboratorion 
säteilysuojauksen ja jätehuollon merkityksen 
työturvallisuusasiana
Keskeinen sisältö: Opiskelija osaa ohjata ja 
neuvoa asiakkaita ja potilaita sekä muuta hen-
kilökuntaa neurofysiologisiin ja isotooppilääke-
tieteellisiin tutkimuksiin liittyvissä asioissa. 
Edeltävät opinnot: Laboratoriotoiminnan per-
suteet, anatomia ja fysiologia, instrumentaatio 
ja perusmetodiikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 30 t, oppimistehtävät, 
itsenäinen tiedonhankinta (sisältää ohjauksen) 
18 t, valmisteltuihin oppimisaineistoihin pereh-
tyminen 10 t, oppimisen ohjaus 2 t, arviointi ja 
palaute 20 t
Arviointiperusteet: Osallistuminen opetuk-
seen, oppimistehtävien tekeminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

TB2011 Hematologia ja 
analyysimenetelmät I, 5 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, labo-
ratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen 
osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin pos-
tanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaa-
minen, eeetinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ve-
risolujen tuotannon, siihen liittyvän säätelyjär-
jestelmän periaatteet, verisolujen häiriöiden 
taustalla olevia ilmiöitä ja hemostaasijärjes-
telmän häiriöiden syyt. Opiskelija ymmärtää 
hematologisten tutkimusmenetelmien periaat-
teet, laaduntarkkailukierrosten merkityksen 
tulosten luotettavuudessa. Opiskelija osaa he-
matologisissa tutkimuksissa käytettävien mit-
talaitteiden periaatteet ja osaa käyttää niitä. 
opiskelija osaa mikroskopoida ja tunnistaa eri 
solulinjojen solut nuoruusmuodosta kypsään 

soluun. opiskelija osaa tulkita laaduntarkkailu-
kierrosten tulosteita
Keskeinen sisältö: Verisolujen muodostus 
ja tehtävät. verisolujen häiriöt. Hematologiset 
tutkimusmenetelmät. Hemostaasijärjestelmän 
rakenne, tehtävät ja häiriöt. Hemostaasijärjes-
telmän ja siinä olevien häiriötilojen mittausme-
netelmät
Edeltävät opinnot: Laboratoriotoiminnan pe-
rusteet, anatomia ja fysiologia, preanalytiikka 
ja asiakkaiden ohjaus, instrumentaatio ja pe-
rusmetodiikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus; harjoitukset 10x 4t, kontak-
tiopetus; luennot 30 t, oppimistehtävät / it-
senäinen tiedonhankinta 22 t, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 17 t, oppi-
misen ohjaus 2 t, arviointi ja palaute 22 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktitun-
neilla, hyväksytysti toteutetut työselostukset, 
tentti
Arviointiasteikko: T 1 - K 5

TB2012 Mikrobiologia ja 
analyysimenetelmät, 6 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimuspro-
sessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, 
laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen 
vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimuspro-
sessin postanalyyttisen vaiheen osaaminen, 
laatuosaaminen, eeetinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää työ 
hygienian merkityksen kliinisen mikrobiologian 
laboratoriossa infektiotautien etiologian, yleis-
bakteriologian ja tietää kliinisesti tärkeimmät 
bakteerit, sienet, parasiitit ja virukset tärkeim-
mät hengitystiepatogeenit, iho- ja kirurgiset 
infektiot, virtsatieinfektiot, sukupuolitaudit 
sekä ripulin aiheuttajat diagnostiikassa käyte-
tyt menetelmätOpiskelija osaa  mikrobiologi-
sen näytteenoton suorittaa virtsaviljelyitä sekä 
tulkita niiden tuloksia suorittaa nieluviljelyi-
tä sekä tulkita niiden tuloksia tunnistaa gram 
negatiivisia ja positiivisia sauvoja ja kokkeja 
värjäyksistä sekä biokemiallisilla menetelmillä 
toteuttaa antbioottiherkkyys-määrityksiä tun-
nistaa kasvavilta maljoilta bakteereita
Keskeinen sisältö: Opiskelija tuntee mikro-
bien rakenteet, kliinisesti merkittävät mikrobit 
sekä mikrobiologian laboratoriossa tarvittavan 
työhygienian. Opiskelija ymmärtää kliiniset in-
fektiotaudit sekä niiden torjunnan. Opiskelija 
tuntee hengitystiepatogeenit (ylä- ja alahen-
gitystieinfektiot), iho- ja kirurgiset infektiot, 
virtsatieinfektiot, sukupuolitaudit, ripulitaudit 
ja anairobit taudin aiheuttajat. Opiskelija ossa 
toteuttaa laboratoriotyöprosessin mukaises-
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ti virtsatieinfektioiden tutkimisen,nieluviljelyn 
tutkimisen, bakteerien (gram negatiiviset ja 
positiiviset sauvat ja kokit) tunnistamisen ja 
antibioottiherkkyysmääritysten tekemisen. 
Opiskelija titeää hoityksikön ja mikrobiologian-
labotaorion välisen yhteistyön vaatimukset.
Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot, Im-
munologia ja analyysimenetelmät TB2008.
Opiskelijan työmäärän jakautumi-
nen: Kontaktiopetus, harjoitukset 8 x 
5t,= 40 tuntia,Kontaktiopetus luennot 45 
t,Oppimistehtävät 27 t, Valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 30 t,Oppimisen 
ohjaus 8 t,Arviointi ja palaute 10 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiope-
tuksessa, vaatimusten mukaan tuotetut työse-
lostukset ja tentti.
Arviointiasteikko: T1-K5

TB2013 Vieritestien käyttö ja ohjaus, 
4 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, labo-
ratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen 
osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin pos-
tanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaa-
minen, opetus- ja ohjausosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
vieritestien käyttöönoton toiminnalliset ja ta-
loudelliset edellytykset pre-analytiikan merki-
tyksen tulosten luotettavuudessa vieritestien 
tekoon liittyvän laadunohjauksen vieritestauk-
seen liittyvän johtamisen ja toiminnallisen vas-
tuun mittavälineiden valinnan perusteet me-
netelmien periaatteet tarkoituksenmukaisen 
ohjaus ja opetusmenetelmän valinnanOpiske-
lija osaa  laskea vieritestien käyttöönottoon 
liittyviä kustannuksia tehdä vieritetstaukseen 
prosessitason laatujärjestelmäohjeistuksen 
työohjeineen  mittavälineiden käytön  osaa 
opettaa ja ohjata muuta henkilöstöä vierites-
tien suorittamisessa laboratoriotyöpro-sessin 
mukaisesti organisoida vieritestaukseen liitty-
vän sisäisen laadunohjauksen ja ulkoisen laa-
dunvarmistuksen sekä tulkita laaduntarkkailu-
kierrosten tuloksia
Keskeinen sisältö: Vieritestien (point-of-
care testing) toimintaa ohjaavat standardit; 
käyttönoton indikaatiot, vieritestitoiminnan 
johtaminen ja vastuut, sisäinen laadunohjaus 
ja ulkoinen laadunvarmistus sekä vieritestien 
kustannusten laskenta. Menetelmien periaaat-
teet, laitteiden hankintamenettely sekä laittei-
den ja menetelmien validointi sekä laboratorio-
työprosessin mukaisen toiminnan varmistus. 
Muun hoitohenkilöstön ohjaukseen ja käytöön 
ja osaamisen näyttöihin liittyvän materiaa-

lin tuottaminen ja ohjauksen sekä opetuksen 
toteuttaminen. Koko opintojakso toteutetaan 
työelämän intervenetion kautta.
Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot sekä 
syyslukukauden, sekä III-lukukauden opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Se-
minaari ja ryhmätyöskentely 14 t, käytän-
nön harjoittelu 60 t,Oppimistehtävät 13 
t,Valmisteluihin oppimisaineistoihin perehty-
minen 13 t,Oppimisen ohjaus 3 t,Arviointi ja 
palaute 4 t
Arviointiperusteet: Osallistuminen, vaati-
mustenmukaiset tehtävien suoritukset ja itse-
arviointi oppimispäiväkirjan avulla.
Arviointiasteikko: T1-K5 

TB2015 Veripankkitoiminta, 3 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimuspro-
sessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, 
laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen 
vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimuspro-
sessin postanalyyttisen vaiheen osaaminen, 
laatuosaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ve-
ripankki / verensiirtotoimintaa ohjaavan lain-
säädännön ja sen merkityksen turvallisessa 
verensiirrossa, veriryhmäjärjestelmien ja ve-
rensiirttoiminnan immunologisen perustan, 
veriryhmäserologisten menetelmien perusteet 
ja periaatteet. Opiskelija ymmärtää yhteistyön 
merkityksen laboratorion ja hoitoyksikön välillä 
verensiirtoiminnassa. Opiskelija osaa käyttää 
veriryhmäserologisissa määrityksissä tarvitta-
via välineitä ja laitteita ja osaa suorittaa taval-
lisimmat veriryhmäserologiset määritykset eri 
menetelmillä
Keskeinen sisältö: Verensiirtoimintaa ohjaa-
va lainsäädäntö, veriryhmäjärjestelmät, ve-
rituotteet, veriryhmäserologiset menetelmät, 
turvallinen verensiirtotiminta
Edeltävät opinnot: Immunologia ja analyysi-
menetelmät, preanalytiikka ja asiakkaiden oh-
jaus, instrumentaatio ja laboratoriotekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus; harjoitukset 6x4 t, Kontaktiopetus; 
luennot 24 t, oppimistehtävät/ itsenäinen tie-
donhankinta 6 t, valmisteltuihin oppimisaineis-
toihin perehtyminen 6 t, oppimisen ohjaus 2 t, 
arviointi ja palaute 18 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuk-
sessa, hyväksytysti toteutetut työselostukset, 
tenttiin osallistuminen
Arviointiasteikko: T1 - K5 
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TB2016 Hematologia ja 
analyysimenetelmät II, 5 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, labo-
ratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen 
osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin pos-
tanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaa-
minen, oppimistaidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää pa-
hanlaatuisten veritautien syntymekanismin, 
taudin ennusteen ja hoitokäytännöt. Opiskelija 
ymmärtää morfologisten, sytogeneettisten ja 
molekyylibiologisten tutkimusten periaatteet 
ja käyttöindikaatiot. Opiskelija ymmärtää labo-
ratoriovastausten merkityksen hematologisten 
sairauksien hoidossa. Opiskelija osaa esikäsi-
tellä ja säilyttää hematologisissa tutkimuksissa 
tarvittavia erikoisnäytteitä,osaa mikroskopoi-
da ja tunnistaa solumuutokset pahanlaatuisis-
sa veritaudeissa. Osaa käyttää hematologisiin 
menetelmiin liittyviä mittalaitteita. Osaa ohjata 
muuta henkilöstöä hematologisten aboratorio-
tutkimusten käytössä.
Keskeinen sisältö: Eri solulinjonen pahanlaa-
tuiset veritaudit. morfologiset, sytogeneettiset 
ja molekyylibiologiset tutkimusmenetelmät. 
Laboratorion osuus ja merkitys veritautien hoi-
dossa.
Edeltävät opinnot: anatomia ja fysiologia, 
instrumentaatio ja perusmetodiikka, hemato-
logia ja analyysimenetelmät I
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus; harjoitukset 8x4 t, kontakti-
opetus; luennot 28 t, oppimistehtävät/ itsenäi-
nen tiedonhankinta 30 t, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 20 t, oppimisen 
ohjaus 3 t, arviointi ja palaute 20 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiope-
tuksessa, hyväksytysti tehdyt työselostukset, 
tentti
Arviointiasteikko: T 1 - K5

TB2018 Tilastotiede, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
tilastollisten menetelmien merkityksen osana 
tieteellistä tutkimusprosessia yleisimmät otan-
tamenetelmät, mittaasteikot, yksi- ja kaksiulot-
teisen frekvenssijakauman frekvenssijakauman 
tärkeimmät tunnusluvut ja korrelaation regres-
sioanalyysi ja tilastollisen testauksenOpiskelija 
osaa : käyttää opinnäytetyössään/projekteis-
saan otantamenetelmiä käyttää frekvenssija-
kaumaa, korrelaatiota ja tilastollista testausta 
kuvailla aineistoa jakaumien, tunnusluvuin ja 
tutkia muuttujien välisiä riippuvuuksia

Keskeinen sisältö: Tutkimusaineiston keräys, 
käsittely ja graafinen esittäminen. Tietää tilas-
tollisen tutkimuksen vaiheet ja esittämisen. On 
tietoinen tärkeimmistä tunnusluvuista, toden-
näköisyyslaskennasta, regressioanalyysistä 
sekä testauksen periaatteista.
Edeltävät opinnot: Opinäytetyö, TB5001, ja 
TB5002
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Harjotukset 20 t, luennot 20 t, oppimistehtävät 
20 t, oppmisen ohjaus 4 t, arviointi ja palaute 
16 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuk-
sessa ja hyväksytysti suoritetut tehtävät
Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

TB2020 Farmakologia ja toksikologia, 
3 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, ope-
tus- ja ohjausosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
erilaisille yhdisteille altistumisen, imeytymisen 
mekanismit, yhdisteiden jakautumisen elimis-
tössä sekä erittymisen elimistön vasteen toksi-
siiin yhditeisiin farmakologiaa ja toksikologiaa 
ohjaavat normit ja säädökset intoksikaatio ta-
pauksissa vaadittavien laboratoriotutkimusten 
menetelmälliset periaatteetOpiskelija osaa : 
säilyttää ja hävittää oikealla tavalla farmakoki-
neettisiä yhdisteit käsitellä oikealla tavalla in-
toksi-kaatiopotilaiden näytteitä
Keskeinen sisältö: Vieraiden yhdisteiden kul-
keutuminen elimistöön ja niiden erittäminen 
pois elimistöstä sekä elimistön vasteet toksisiin 
yhdisteisiin. Lääkeaineiden testaukseen, säi-
lytykseen, käyttöön ja hävittämiseen liittyvä 
lainsäädäntö ja normiohjaus. Bioanalyytikon 
toiminta intoksikaationäytteiden käsittelyssä 
ja analysoinnissa.
Edeltävät opinnot: 1. ja 2. vuoden opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 16 t,Seminaari/ryhmätyöskentely 16 
t,Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 
20 t,Valmisteltuihin oppimisaineistoihin pereh-
tyminen 10 t,Oppimisen ohjaus 6 t,Arviointi ja 
palaute 12 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo, vaatimusten-
mukaisesti tuotetut tehtävät.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty 

TB1007 Svenska för Bioanalytik, 3 op

Osaamisalueet: Opetus- ja ohjausosaami-
nen, kansainvälisyysosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edel-
leen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötai-
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tojaan, joiden avulla hän selviytyy bioanalyytik-
kona monikulttuurisessa toimintaympäristössä. 
Hän ymmärtää kielitaidon olevan tärkeä osa 
ammattitaitoa. Opiskelija osaa viestiä suulli-
sesti ja kirjallisesti keskeisissä bioanalyytikon 
työhön liittyvissä asiakastilanteissa asianmu-
kaisella tyylillä. Opiskelija vahvistaa edelleen 
oman ammattialansa sanaston hallintaa. Opis-
kelija osaa esitellä omaa toimintaympäristöään 
ulkomaalaisille vierailijoille. Opiskelija osaa 
lukea oman ammattialansa tekstejä mm. tie-
teellisiä artikkeleita sekä laatia kirjallisia esi-
tyksiä.
Keskeinen sisältö: Asiakastilanteet (näyt-
teenotto, ohjaus ja opastus), suulliset esitel-
mät, ulkomaalaisten vierailijoiden isännöinti, 
neuvottelu-/ kokoustilanteet, laboratoriotyön 
prosessi, oman ammattialan tekstien lukemi-
nen, kirjallisten ohjeiden laatiminen, tiivistel-
män kirjoittaminen, posterin laatiminen, am-
mattisanastoa.
Edeltävät opinnot: TB1006 Sociala kontakter 
inom hälsovård
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h Oppimistehtävät/ 
itsenäinen tiedonhankinta 22 hValmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 16 hArviointi 
ja palaute 2 h
Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen 
tentti, aktiivinen osallistuminen ja oppimisteh-
tävien hyväksytty suorittaminen
Arviointiasteikko: 0-5

TB1009 English for Biomedical 
Laboratory Scientists, 3 op

Osaamisalueet: Opetus- ja ohjausosaaminen, 
oppimistaidot, kansainvälisyysosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edel-
leen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötai-
tojaan, joiden avulla hän selviytyy bioanalyytik-
kona monikulttuurisessa toimintaympäristössä. 
Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa 
ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suul-
lisesti ja kirjallisesti keskeisissä bioanalyytikon 
työhön liittyvissä asiakastilanteissa asianmu-
kaisella tyylillä. Opiskelija vahvistaa edelleen 
oman ammattialansa sanaston hallintaa. Opis-
kelija osaa esitellä omaa toimintaympäristöään 
ulkomaalaisille vierailijoille. Opiskelija osaa 
lukea oman ammattialansa tekstejä, mm. tie-
teellisiä artikkeleita sekä laatia kirjallisia esi-
tyksiä.
Keskeinen sisältö: Asiakastilanteet (näyt-
teenotto, ohjaus ja opastus), suulliset esitel-
mät, ulkomaalaisten vierailijoiden isännöinti, 
neuvottelu-/ kokoustilanteet, laboratoriotyön 
prosessi, oman ammattialan tekstien lukemi-

nen, kirjallisten ohjeiden laatiminen, abstrak-
tin kirjoittaminen, posterin laatiminen, ammat-
tisanastoa.
Edeltävät opinnot: TB1008 Social Contacts in 
Health Care
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40h Oppimistehtävät/
itsenäinen tiedonhankinta 22hValmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 16hArviointi 
ja palaute 2h
Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen 
tentti, aktiivinen osallistuminen ja oppimisteh-
tävien hyväksytty suorittaminen
Arviointiasteikko: 1-5

TB2002A Tautioppi ja ensiapu, 6 op

Osaamisalueet: Opetus- ja ohjausosaami-
nen, oppimistaidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
yleisperiaatteet tautien synnystä ja elimisrön 
reaktiot taudeissa.Opiskelija ymmärtää taval-
lisimpien tautien etiologian, patofysiologian, 
diagnostiikan ja hoidon periaatteet. Opiskelija 
osaa hakea tietoa sairauksien syntyyn, diag-
nostiikkaan hoitoon ja käypähoitosuosituksiin 
liittyvistä asioista.Opiskelija ymmärtää: vä-
littömän ensiavun tarpeen, maltillisen käyt-
täytymisen ja psyykkisen tuen merkityksen 
ensiaputilanteessa, ylläpitää ensiaputietojaan 
ja taitojaan Opiskelija osaa : antaa ensiapua 
lapsille ja aikuisille ja ohjata ensiapua saaneen 
jatkotoimenpiteisiin
Keskeinen sisältö: Tautien synty, kudos ja 
solumuutokset, taudin määritys. Tavallisimmat 
taudit, esiintyvyys, etiologia, diagnostiikka ja 
hoito sekä laboratoriotutkimukset ja niiden 
merkitys.Lääkäriluennot; sisätaudit, kirurgia, 
reumatauditEnsiapu osana auttamistapahtu-
maa, ensiaputaktiikka, henkeäpelastava ensi-
apu, lasten ensiavun erityispiirteet ja yhteistyö 
ensihoitoyksikön kanssa
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, luennot 30t .Oppimistehtävät/itse-
näinen tiedonhankinta / oppimipäiväkirja 20 
t, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehty-
minen 10 t, oppimisen ohjaus 4 t, arviointi ja 
palaute 16 tEAHarjoitukset 20 t, luennot 24 t, 
itsenäinen tiedonhankinta 30 t, ohjaus 2 t, ar-
viointi ja palaute 80 t
Arviointiperusteet: Osallistuminen kontakti-
opetukseen (luennot), oppimispäiväkirja lää-
ketieteellisten aineiden luennoilta ja kirjallinen 
kuulusteluEALäsnäolo, hyväkytysti suoritettu 
tentti ja näyttöön perustuva hyväksytty suori-
tus ensiapuharjoituksissa
Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty
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TB2004A Molekyylibiologia ja 
analyysimenetelmät, 6 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin analyyttisen vaiheen osaaminen, oppimis-
taidot, eeetinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
mikä on solun rakenne, sen organellien raken-
teet sekä niiden tehtävät,  tuman rakenteen 
ja tehtävät, solusyklin vaiheet,  geenien ra-
kenteen ja tehtävät sekä DNA:n replikaation, 
mutaatioiden ja ympäristön vaikutuksen gee-
neihin, yksilön kehityksen genetiikan,  syövän 
biologian, erilaisten yhdistelmä-DNA-teknii-
koiden perusteet, PCR:n perusteet. Opiskelija 
osaa:solu organellien rakenteet ja niiden mer-
kityksen solun toiminnalle, periytymisen perus-
teet ja mendelistisen periytymisen periaatteet, 
DNA:n replikaation kulun,  proteiinisynteesin 
vaiheet, yksilön kehityksen genetiikan, syövän 
syntymekanismin periaatteet, yhdistelmä-DNA-
tekniikan sekä PCR:n vaatimat työskentelytavat 
laboratoriossa, tekniikoiden soveltamisen teorian 
ja käytön sairauksien tutkimisessa laboratorioissa
Keskeinen sisältö: Opiskelija ymmärtää mitä 
on solubiologian perusteet, solun ja tuman 
rakenteen sekä tehtävät, solusyklin vaiheet, 
kromosomien rakenteen ja niissä ilmenevät 
poikkeavuudet. Opiskelija perehtyy genetiikan 
perusteisiin, mendelistiseen periytymiseen, 
periytymisen ja kromosomien väliseen yhtey-
teen, kromosomimuutosten yleisyyteen ja niis-
tä aiheutuviin sairauksiin. Opiskelija osaa DNA:
n ja RNA:n rakenteet, replikaation, transkripti-
on ja translaation kulun, mutaatioiden synnyn, 
millainen on geenien ja ympäristön välinen 
vuorovaikutus. Opiskelija tietää yksilön kehi-
tyksen genetiikan (yhdestä solusta yksilöksi 
ja tätä ohjaavat tekijät), millainen on syövän 
biologia, tuumorisolujen toiminnan ja syövän 
synnyn mekanismin, proto-onkogeenien ja 
onkogeenien toiminnan. Opiskelija osaayh-
distelmä-DNA-tekniikan perusteiden, RLFP:n 
eli restriktioenstyymifragmenttien pituuksien 
tutkimisen, DNA:n sekvenssoinnin sekä PCR:n 
teorian ja perusteet.
Edeltävät opinnot: Instrumentaatio ja laborato-
riotekniikka TB1003, Kemian perusteet TB1004, 
Biokemia ja analyysimenetelmät TB2003
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset (13 x 5h) 65h, 
Kontaktiopetus, luennot 50h, Ryhmätyöskten-
tely 12h, Oppimistehtävät 24h, Valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 20h, Oppi-
misen ohjaus 8h, Arviointi ja palaute, tenttiin 
valmistautuminen 61h.
Arviointiperusteet: Tenttiin osallistuminen ja 
sen arviointi (numeerinen), läsnäolo tunneil-

la, laboratorioharjoituksiin osallistuminen ja 
työselostuksien tekeminen töistä, muut vaati-
musten mukaan tehdyt oppimistehtävät.
Arviointiasteikko: T1 - K5

TB1003 Instrumentaatio ja 
laboratoriotekniikka, 10 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimuspro-
sessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laa-
tuosaaminen, oppimistaidot, eeetinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
työsuojelun, -työturvallisuuden ja työterveys-
huollon merkityksen laboratoriotyöntenkijän 
osalta sekä näiden pohjana olevan lain sää-
dännön.  Kemikaalilainsäädännön periaatteen. 
aseptisen työskentelyn perusteet. Opetusla-
boratorion laatukäsikirjan rakenteet työtä oh-
jaavat periaatteet. Laboratoriotyöskentelyn 
periaatteet. Laitteiden toiminnan ja tämän 
taustalla olevat fysikaaliset teoriat. Opiskelija 
osaa: etsiä tietoa työsuojelusta ja soveltaa sen 
työssään laboratoriossa. Käsitellä kemikaaleja 
oikeaoppisesti. Aseptisen työskentelyn mukai-
sen toiminnan. Työskennellä opetuslabvorato-
rionlaatukäsikirjan ohjaamalla tavalla. Käyttää 
laboratoriolaitteita. Laskea erilaisten liuosten 
ja laimennosten pitoisuudet. Laskea analyy-
situlokset ja niihin liittyvät tilastolliset mene-
telmät. Valmistaa laskemiensa tietojen perus-
teella oikean pitoisuuden omaavia liuoksia ja 
laimennoksia
Keskeinen sisältö: Opiskelija tietää: työ-
suojelun ja -turvallisuuden sekä työterveys-
huollon merkityksen laboratoriotyössä sekä 
näiden pohjana oleva lainsäädäntö ja miten ke-
mikaalilainsäädäntö ohjaa työskentelyä.Opis-
kelija osaa bioanalyytikon aseptisen työsken-
telyn laboratoriossa.Opiskelija ymmärtää mikä 
on opetuslaboratorion laatukäsikirja ja millai-
sia työtä ohjaavia seikkoja se sisältää, mitkä 
ovat laboratoriotyöskentelyn periaatteet, labo-
ratoriossa käytettävät peruslaitteet ja välineis-
tö sekä näiden oikeaoppinen käyttö.Opiskelija 
osaa laskutoimitukset analyysien yhteydessä, 
näiden tilastollisen käsittelyn, kuinka määrite-
tään liuosten pitoisuudet ja laimennokset sekä 
näiden valmistamisen.Opiskelija tietää mitä on 
energia ja sen eri olo-muodot sekä termodyna-
miikan perusteet, mitä on sähkömagneettinen 
säteily ja millaisissa yhteyksissä se ilmenee 
laboratoriossa (UV/VIS-valon ominaisuudet ja 
käyttö spektroskopiassa), mitkä ovat pyörimis-
liikkeen ja sentrifugaation perusteet, sentrifu-
gin käyttö laboratoriossa, mitä ovat säteily ja 
radioaktiivisuus sekä niiden hyödynnettävyys la-
boratoriossa, miten varattu kappale liikkuu sähkö-
kentässä sekä tämän sovelluksena elektroforeesi.
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Edeltävät opinnot: Ei ole
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset (15 x 4 t) 60 t, 
Kontaktiopetus, luennot 44 t, Ryhmätyösken-
tely 35 t, Oppimistehtävät 46 t, Valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 25 t, Oppi-
misen ohjaus 12 t, Arviointi ja palaute 45 t.
Arviointiperusteet: Tentti, työselostukset pa-
lautettu ja hyväksytty, tunneilla annetut kirjalliset 
tehtävät tehty ja palautettu sekä hyväksytty.
Arviointiasteikko: hyv./hyl.

TB2006A Histo- ja sytologia 
sekä analyysimenetelmät, 6 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, labo-
ratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen 
osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin pos-
tanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaa-
minen, oppimistaidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
histo- ja sytologisten tutkimusten merkityksen 
ja käytettyjen menetelmien periaatteet käy-
tettyjen menetelmien biokemialliset reaktiot 
histologian kannalta tärkeimmät kudosraken-
teet virtsan perustutkimuksen punktionestei-
den tutkimusten periaatteet tutkimustulosten 
kliinisen merkityksenOpiskelija osaa : käsitel-
lä histo- ja sytologisia näytteitä sekä valmis-
taa preparaatteja tehdä keskeiset värjäykset 
tunnistaa sytologiset normaalilöydökset tehdä 
virtsan perustutkimuksen tehdä nenän sytolo-
gisen tutkimuksen tutkia punktionesteitä tulki-
ta laaduntarkkailukierrosten tuloksia
Keskeinen sisältö: Opiskelija tietää mikä 
merkitys on histologisilla ja sytologisilla tutki-
muksilla osana elimistön tutkimista. Opiskelija 
hallitsee kliinisen laboratoriotyöprosessin mu-
kaisen toiminnan käsiteltäessä histo- ja sy-
tologisia näytteitä.; näytteitä käsiteltäessä ja 
valimstettaessa preparaatteja. Opiskelija hal-
litsee virtasan perustutkimusen, punktiones-
teiden tutkimukset sekä nenän sytologisten 
näytteiden tutkimisen. Opiskelija tietää ja osaa 
tulkita sisäisen laadunohjauksen ja ulkoisen 
laadunvarmistuksen tuloksia.
Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Har-
joitukset (hist,-syt. 5 x 3t=15t,  Luennot 45 
t,Seminaari/ryhmätyöskentely 20 t,Käytännön 
harjoittelu 34t,Oppimistehtävät/itsenäinen tie-
donhankinta 20 t,Valmisteltuihin oppimisaineis-
toihin perehtyminen 20 t,Oppimisen ohjaus 4 
t,Arviointi ja palaute 4 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo, vaatimusten-
mukaisesti tuotetut työselostukset, tentti
Arviointiasteikko: T1-K5 

TB2026 Laadunvarmistus kliinisessä 
laboratoriotyössä, 3 op

Osaamisalueet: Laatuosaaminen, oppimistai-
dot, eeetinen osaaminen
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää:  laadunvarmistuksen 
merkityksen terveydenhuollossa ja kliinisessä 
laboratoriotoiminnassa,    laadunvarmistuksen 
käsitteistön sisällön,  terveydenhuollossa ja 
laboratoriossa käytettävien laatujärjestelmien 
taustan sekä  laatukäsikirjan merkityksen la-
boratoriotoimintaa ohjaavana tekijänä
sisäisen ja ulkoisen auditoinnin merkityksen 
laboratoriotoiminnassa. 
Opiskelija osaa:  arvioida laboratoriotyön 
luotettavuutta laboratoriossa olevien laatujär-
jestelmien kautta sekä      soveltaa sisäisen 
laadunohjauksen ja ulkoisen laadunarvioinnin 
menetelmiä työskennellessään laboratoriossa
käyttää laatujärjestelmän arviointiin liittyviä 
menetelmiä. 
Keskeinen sisältö: 
-Mitä laadunvarmistus kliinisessä laboratorios-
sa tarkoittaa
-Millaisia toimenpiteitä laadunvarmistus pitää 
sisällään
-Kuinka laatukäsikirja ohjaa kliinisen laborato-
rion toimintaa
-Mitkä ovat työntekijän vastuut ja velvoitteen 
laadunvarmistuksen osalta kliinisessä labora-
toriotyössä 
Edeltävät opinnot: Sosiaali- ja terveysalan 
palvelujärjestelmä, osa I, Laboratoriotoimin-
nan perusteet, instrumentaatio- ja laboratorio-
tekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontatkiopetus luennot 16h, seminaari-/ryh-
mätyöskentely osallistuminen(sisältää ohjauk-
sen) 20h, oppimistehtävät, itsenäinen tiedon-
hankinta (sis. ohjauksen) 21h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 20h, oppi-
misen ohjaus 2h, arviointi ja palaute 2h.
Arviointiperusteet: Osallistuminen kontakti-
opetukseen, vaatimusten mukaisesti tuotetut,  
arvioitavat oppimistehtävtät.
Arviointiasteikko: T1 - K5

TB2027 Biokemian ja hematologian 
analyysimenetelmät, 3 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin analyyttisen vaiheen osaaminen, laborato-
riotutkimusprosessin postanalyyttisen vaiheen 
osaaminen, kehittämisosaaminen
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää:  laajempia kokonai-
suuksia analytiikasta kliinisessä laboratorio-
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työskentelyssä,  kurssilla käytettyjen erikois-
analytiikkaa vaativien menetelmien perusteita,  
menetelmien soveltamisen laboratoriotyösken-
telyssä ja oman toiminnan vaikutuksen analy-
tiikkaan.
Opiskelija osaa: käyttää hyväkseen erikoi-
sempia analyyttisiä menetelmiä kliinisessä 
laboratoriossa, etsiä tietoa perusanalytiikasta 
poikkeavista tutkimuksista.
Keskeinen sisältö: -Mitkä tekijät vaikuttavat 
rutiinianalytiikkaan kliinisessä laboratoriossa
-Kuinka syvennän rutiinianalytiikan tietämystä
-Kuinka syvennän tietämystäni erityisanalytii-
kan osalta
-Millaisia rutiinista poikkeavia analyysimene-
telmiä voidaan käyttää biokemian ja hemato-
logian alueilla 
Edeltävät opinnot: 
Immunologia ja analyysimenetelmät, Hemato-
logia ja analyysimenetelmät I ja II, biokemia ja 
analyysimenetelmät I ja II
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus; luennot 20 t, käytännön harjoittelu 
14 t, oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhan-
kinta 20 t, valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 20 t, oppimisen ohjaus 2 t, arvi-
ointi ja palaute 4 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuk-
sessa, hyväksytysti tehdyt työselostukset, tentti.
Arviointiasteikko: T1 - K5

TB2028 Johtaminen, 
kehittäminen ja yrittäjyys, 5 op

Osaamisalueet: Eeetinen osaaminen, työyh-
teisöosaaminen, kehittämisosaaminen
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää:  toimivan työyhteisön 
toimintaan vaikuttavia asioita ja ilmiöitä,   yrit-
täjänä toimimisen lähtökohdat 
 eri yritysmuotojen ominaisuudet. 
Opiskelija osaa:  tunnistaa työyhteisön toi-
mintaan vaikuttavia asioita ja ilmiöitä,   johtaa 
moniammatillista tiimiä sekä osaa laatia pal-
velujen tuottamiseen liittyviä asiakirjoja että 
osaa etsiä lisätietoa eri viranomaisilta.
Keskeinen sisältö: 
-Minkälaista johtajuutta ja osaamista laborato-
rioalan yrityksessä edellytetään
-Miten lainsäädäntö ohjaa laboratoriotoimintaa
-Millaisia yritysmuotovaihtoehtoja on olemassa 
Edeltävät opinnot: 1., 2., ja 3. lukuvuoden 
opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 35 t, seminaari-/ryh-
mätyöskentely (sis. ohjauksen) 20 t, oppi-
mistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta (sis. 
ohjauksen) 20 t, valmisteltuihin oppimisaineis-

toihin perehtyminen 36 t, oppimisen ohjaus 4 
t, arviointi ja palaute 3 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiope-
tuksessa, vaatimusten mukaisesti tuotetut op-
pimistehtävät, tentti
Arviointiasteikko: T1- K5

TB20051 Preanalytikka ja 
asiakkaan ohjaus, 5 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, ope-
tus- ja ohjausosaaminen, oppimistaidot, eee-
tinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
aseptisen työskentelyn merkityksen preana-
lyyttisessa toiminnassa, laboratoriotutkimus-
ten preanalyyttiset tekijät ja niiden vaikutuk-
set laboratoriotulokseen. Opiskelija ymmärtää 
asiakkaan / potilaan ohjauksen periaatteet ja 
merkityksen laboratoriotutkimuksissa. Opis-
kelija osaa toteuttaa aseptisen työskentelyn 
periaatteita työskentelyssään, osaa ohjata po-
tilaita ja henkilökuntaa asiakaslähtöisesti labo-
ratorionäytteenottoon ja osaa ottaa näytteitä 
preanalyyttiset tekijät huomioiden ja osaa ar-
vioida näytteen laadun.
Keskeinen sisältö: Preanalytiikka laboratoriotut-
kimusprosessissa. Asiakkaan ohjaaminen labora-
toriotoiminnassa. Laboratorionäytteenoton peri-
aatteet. Aseptinen työskentely laboratoriotyössä.
Edeltävät opinnot: Laboratoriotoiminnan pe-
rusteet, anatomia ja fysiologia, instrumentaa-
tio ja laboratoriotekniikka, tautioppi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, harjoitukset 8x4 t, Kontaktiopetus, 
luennot 26 t. Seminaari- / ryhmätyöskentelyyn 
osallistuminen 10 t. Käytännön harjoittelu 6x3 
t. Oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta 
20t. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin pereh-
tyminen 10 t. Oppimisen ohjaus 6 t. Arviointi 
ja palaute 15 t.
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuk-
sessa, hyväksytysti suoritettu seminaariesitel-
mä, tenttiin osallistuminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

TB20172 Projektiopinnot, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, työyhteisö-
osaaminen, kehittämisosaaminen
Opiskelija ymmärtää: projektityön perus-
käsitteistön, projektipäällikön / ohjausryhmän 
tehtävät ja vastuun, neuvottelutaitojen tärke-
yden projektin eri vaiheissa. 
Opiskelija osaa: laatia projektisuunnitelman, 
laatia projektiraportin, toimia projektiryhmän 
vastuullisena jäsenenä. 
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Keskeinen sisältö: -Miten onnistunut projekti 
suunnitellaan ja raportoidaan
-Mitkä ovat ryhmän kehittymisen vaiheet
-Millaisia tehokkaita työtapoja projekti organi-
saationa edellyttää 
Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus luennot 16h, seminaari-/ryh-
mätyöskentely osallistuminen(sisältää ohjauk-
sen) 20h, oppimistehtävät, itsenäinen tiedon-
hankinta (sis. ohjauksen) 21h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 20h, oppi-
misen ohjaus 2h, arviointi ja palaute 2h.
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiope-
tuksessa, vaatimusten mukaisesti tehdyt oppi-
mistehtävät, tentti
Arviointiasteikko: T1 -K5

TB20171 Tutkimustyön menetelmät, 4 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eeetinen 
osaaminen, kehittämisosaaminen
Osaamistavoitteet: Antaa opiskelijoille käy-
tännön valmiuksia tehdä kvantitatiivisia ja kva-
litatiivisia tutkimuksia, Opiskelija oppii analy-
soimaan ja arvioimaan laboratoriolääketieteen 
tutkimuksia, niiden merkitystä ja käyttöä.Opis-
kelija ymmärtää laadullisen tutkimustradition, 
määrällisen tutkimustradition ja työelämän ke-
hittämistehtäville asetettuja vaatimuksia.Opis-
kelija osaa analysoida ja arvioida esimerkeiksi 
otettuja harjoitustutkimuksia ja perustella rat-
kaisunsa sekä valita omaan opinnäytetyöhön 
soveltuvat menetelmät.
Keskeinen sisältö: Kvantitatiivinen ja kvalitatiivi-
nen tutkimustraditio ja tutkimusprosessi. Erilaiset 
tutkimusasetelmat. Työelämän kehittämistehtä-
vät. Tutkimusetiikka. Tutkimuksen luotettavuus.
Edeltävät opinnot: 1. vuoden ja 2, vuoden 
opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Tutkimustyön menetelmät:Kontaktiopetus ja 
harjoitukset 38 t, itsenäinen tiedonhankinta 
ja valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehty-
minen 64 t, ohjaus 2 t, arviointi ja palaute 4 
tProjektiopinnot:KontaktiopetusProjektisuun-
nitelmaProjektin toteutus
Arviointiperusteet: Läsnäolo, hyväksytysti 
suoritetut tehtävät ja tentti.
Arviointiasteikko: T1 - K5

TB2014B Johtaminen ja 
kehittäminen, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, työyhteisö-
osaaminen, kehittämisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
terveystaloustieteen merkityksen toiminnan 

vaikuttavuuden, tuottavuuden ja tehokkuuden 
arvioinnissa ja terveyspalveluiden tuottamises-
sa strategisen johtamisen ja strategiaprosessin 
tuloksellisuuden välineenä toiminnanohjauk-
sessa käytettäviä menetelmiä tuloskortin stra-
tegian toteutuksen mittarinaOpiskelija osaa : 
tehdä prosessimaisen kuvauksen arvioida or-
ganisaation strategisia lähtökohtia tuottaa pro-
sessikuvauksena tilaaja-tuottajamallin tehdä 
tuloskortin
Keskeinen sisältö: Terveystaloustiede: Hal-
linnollisten ja taloudellisten tekijöiden merkitys 
terveyspalvelutuotantoprosessissa. Tehokkuu-
den, tuottavuuden ja vaikuttavuuden käsitteet 
terveyspalveluiden tuottamisessaJohtaminen: 
Strategiaprosessin johtaminen, toiminnan oh-
jaus sekä tulosten arviointi tasapainotetun 
mittariston avulla.
Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 18 t,Seminaari/ryhmätyöskentely 20 
t,Oppimistehtävät (tuloskortti ja prosessit) 20 
t,Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 
14 t,Oppimisen ohjaus 5 t, Arviointi ja palaute 4 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo, vaatimusten-
mukaisesti tuoteut oppimistehtävät, tentti
Arviointiasteikko: T1-K5

VALINNAISET OPINNOT

TB2021 Projektioppiminen ja 
osaamisen syventäminen, 9 op

Osaamisalueet: Opetus- ja ohjausosaami-
nen, eeetinen osaaminen, työyhteisöosaami-
nen, kehittämisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
syvällisemmin jonkin biolabora-toriolääketie-
teen osaalueen tietoperustan kyseisen alueen 
menetelmällisiä periaatteita projektitoimin-
nan periaatteet toiminnan vaikuttavuuteen 
liittyvän tutkimuksen Opiskelija osaa: tehdä 
erityisanalytiikkaa valitsemaltaan biolaborato-
riolääketieteen osaalueeltaosaa tehdä projekti-
suunnitelman ja toteuttaa kehittämishankkeen 
ja raportoida tulokset posterin tai tieteellisen 
artikkelin muodossa
Keskeinen sisältö: Opiskelija syventää näke-
mystään biolaboratoriolääketieteestä joko ke-
hittämisprojektien tai syventävän harjoittelun 
avulla. Opiskelija hallitsee projektin toteutuk-
sen ja osaa soveltaa sitä työelämän tutkimus- 
ja kehittämishankkeissa sekä osoittamaan 
kehittämishankeen vaikuttavuuden. Synetävi-
en opintojen tai hankkeen pohjalta opiskelija 
tuottaa posterin tai tieteellisen artikkelin
Edeltävät opinnot: 1., 2., ja 3. lukuvuoden 
opinnot
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Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Käytännön harjoittelu 130 t,Oppimistehtävä/it-
senäinen tiedonhankinta 80 t,Valmisteltuihin op-
pimisaineistoihin perehtyminen 80 t,Oppimisen 
ohjaus 10 t,Arvioionti ja palaute 20 t
Arviointiperusteet: HOPSissa määritelty tuotos
Arviointiasteikko: T1-K5

HARJOITTELU

TB4001 Kliininen harjoittelu I, 5 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laa-
tuosaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen, 
eeetinen osaaminen, työyhteisöosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää la-
boratoriotutkimusprosessin luonteen peruster-
veydenhuollon ja aluesairaalan laboratorioissa, 
perusterveydenhuollossa / aluesairaalassa teh-
tävien keskeisten potilas- ja näytetutkimusten 
merkityksen potilaan hoidossa, teoreettisen 
tiedon merkityksen kl. laboratoriotutkimus-
prosessin eri vaiheissa. Opiskelija tietää vie-
ritutkimusten käyttöindikaatiotOpiskelija osaa 
soveltaa teoreettista tietoa käytännön työteh-
tävissä, osaa ohjata asiakkaita ja henkilöstöä 
näytteenottoon liittyvissä asioissa. Opiskelija 
osaa näytteenottoon, käsittelyyn, säilytykseen 
ja kuljetukseen liittyvät asiat, osaa suorittaa 
perustutkimuksiin kuuluvat potilas- ja näyte-
tutkimukset sekä tavallisimmat vieritestit
Keskeinen sisältö: Laboratoriotoiminta perus-
terveydehuollossa, toiminnan organisointi ja 
yhteistyö eri yksiköiden välillä. Potilaan ohjaus 
ja näytteiden ottaminen, esikäsittely, säilytys 
ja kuljetus. Potilas- ja näytetutkimuksissa käy-
tettävien laitteiden toimintaperiaatteet ja oh-
jattu käyttäminen.
Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot, he-
matologia ja analyysimenetlmät, vieritestien 
käyttö ja ohjaus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käy-
tännön harjoittelu 129 t., johon sisältyy oppimis-
päiväkirjan kirjoittaminen.Arviointi ja palaute 4 t
Arviointiperusteet: Harjoittelun suorittaminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty- hylätty

TB4002 Kliininen harjoittelu II, 13 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, labo-
ratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen 
osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin pos-
tanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaa-
minen, oppimistaidot, eeetinen osaaminen, 
työyhteisöosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 

laboratoriotoiminnan merkityksen erikoissai-
raanhoidossa ja osana potilaan hoitoa, sosiaa-
listen taitojen merkityksen hyvässä asiakas-
palvelussa. Opiskleija ymmärtää teoreettisen 
tiedon merkityksen käytännön työtehtäviä 
ohjaavana tekijänä kl. laboratoriotyöprosessin 
eri. vaiheissa. Opiskelija ymmärtää kliiniske-
miallisten ja hematologisten tutkimusmenetel-
mien periaatteet,käytettävien analysaattorei-
den toimintaperiaatteet ja laadunvarmistuksen 
merkityksen laboratoriotyössä. Opiskelija osaa 
soveltaa teoreettista tietoa käytännön työteh-
tävissä, osaa suorittaa keskeisimmät kemi-
alliset ja hematologiset tutkimukset erikois-
sairaanhoidon laboratoriossa, osaa toteuttaa 
tarkoituksenmukaista laadunhallintaa.
Keskeinen sisältö: Laboratoriotoiminta erikois-
sairaanhoidossa, sosiaalisten taitojen merkitys 
palvelutuotantoketjuprosessissa, kemialliset 
analyysimenetelmät ja analysaattorit, hemato-
logiset analyysimenetelmät ja analysaattorit. 
Laadunvarmistus
Edeltävät opinnot: 1. ja 2. vuoden opinnot, 
kliininen harjoittelu I
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytän-
nön harjoittelu 236 t, sisältää oppimispäiväkir-
jan kirjoittamisenArviointi ja palaute 4 t
Arviointiperusteet: Harjoittelujakson suorit-
taminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty- hylätty

TB4003 Kliininen harjoittelu III, 14 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusproses-
sin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, labo-
ratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen 
osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin pos-
tanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaa-
minen, oppimistaidot, eeetinen osaaminen, 
työyhteisöosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kl. 
fysiologisen, mikrobiologisen, kl. kemian ja 
hematologian erikoistutkimuksen teoreettisen 
perustan ja tutkimusindikaation, ymmärtää 
potilaan esivalmistelun ja ohjauksen merkityk-
sen potilas- ja näytetutkimuksissa. Opiskelija 
ymmärtää verensiirtotutkimusten ja veren-
siirtotoiminnanteoreettisen perustanOpiskelija 
osaa soveltaa teoreettista tieto käytännön työ-
tehtävissä ja asiakaspalvelussa, osaa suorittaa 
ohjatusti tavallismmat kl. fysiologian perustut-
kimukset, mikrobiologiset perustutkimukset. 
Osaa hematologisten ja kemiallisten erikois-
tutkimusten näytteiden käsittelyvaiheet. Osaa 
suorittaa luotettavasti tärkeimmät verensiirto-
tutkimukset
Keskeinen sisältö: Toiminta kl. fysiologian, 
neurofysiologian, isotooppilääketieteen ja mik-
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robiologian laboratoriossa. Kl. kemian ja hema-
tologian erikoistutkimukset, veripankkitoiminta
Edeltävät opinnot: 1. ja 2. vuoden opinnot, käy-
tännön harjoittelu I ja käytännön harjoittelu II
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Käytännön harjoittelu 464 t, sisältää oppimis-
päiväkirjan kirjoittamisen.Oppimisen ohjaus 
12t, arviointi ja palaute 4t
Arviointiperusteet: Harjoittelujakosn suorit-
taminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty- hylätty

OPINNÄYTETYÖ

TB5001 Opinnäytetyö I, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eeetinen 
osaaminen, kehittämisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää:
opinnäytetyöprosessin osana ammatillista ke-
hittymistä, teorian ja tiedon merkityksen käy-
tännön toiminnan perustana, kriittisen työ- ja 
tutkimusotteen merkityksen, opinnäytetyö-
prosessin ja raportoinnin periaatteetOpiskelija 
osaa: valita aiheen työelämälähtöisesti ja pe-
rustella sen tärkeyden alansa kannalta,  teh-
dä opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai 
kehitystehtävän, hankkia ja analysoida kriit-
tisesti opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa, tul-
kita ja tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä 
tuloksesta, kirjallisen ja suullisen raportoinnin, 
antaa oman ammattialan osaamiseen liittyvää 
palautetta ja kritiikkiä
Keskeinen sisältö: Ammatillisen tiedon ja 
taidon soveltaminen opinnäytetyössä. Opin-
näytetyön/kehitystehtävän prosessin hallinta.
Ammatillisen viestinnän hallinta. Hyväksytysti 
toteutettu ideaseminaari.
Edeltävät opinnot: Tutkimustyön menetel-
mät TB2017, Tilastotiede TB2018
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 6 t, seminaarit 20 t, itsenäinen tiedon-
hankinta 40 t, oppimisen ohjaus 4 t, arviointi 
ja palaute 10 t
Arviointiperusteet: Hyväksytysti toteutettu 
ideseminaari
Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä

TB5002 Opinnäytetyö II, 9 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eeetinen 
osaaminen, kehittämisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää:
opinnäytetyöprosessin osana ammatillista ke-
hittymistä, teorian ja tiedon merkityksen käy-
tännön toiminnan perustana, kriittisen työ- ja 
tutkimusotteen merkityksen, opinnäytetyö-
prosessin ja raportoinnin periaatteetOpiskelija 

osaa: valita aiheen työelämälähtöisesti ja pe-
rustella sen tärkeyden alansa kannalta, teh-
dä opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai 
kehitystehtävän, hankkia ja analysoida kriit-
tisesti opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa, tul-
kita ja tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä 
tuloksesta, kirjallisen ja suullisen raportoinnin, 
antaa oman ammattialan osaamiseen liittyvää 
palautetta ja kritiikkiä
Keskeinen sisältö: Ammatillisen tiedon so-
veltaminen opinnäytetyössä. Opinnäytetyön/
kehitystehtävän prosessin hallinta.Ammatilli-
sen viestinnän hallinta. Hyväksytysti toteutet-
tu suunnitteluseminaari.
Edeltävät opinnot: Tutkimustyön menetel-
mät TB2017, Tilastotiede TB2018, Opinnäyte-
työ I TB5001
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Se-
minaarit 24 t, Itsenäinen tiedonhankinta 200 t, 
Oppimisen ohjaus 6 t, Arviointi ja palaute 10 t
Arviointiperusteet: Vaatimusten mukaisesti 
toteutettu suunnitteluseminaari
Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä

TB5003 Opinnäytetyö III, 3 op

Osaamisalueet: Eeetinen osaaminen, työyh-
teisöosaaminen, kehittämisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää:
opinnäytetyöprosessin osana ammatillista ke-
hittymistä, teorian ja tiedon merkityksen käy-
tännön toiminnan perustana, kriittisen työ- ja 
tutkimusotteen merkityksen, opinnäytetyö-
prosessin ja raportoinnin periaatteet. Opiskelija 
osaa: valita aiheen työelämälähtöisesti ja pe-
rustella sen tärkeyden alansa kannalta, teh-
dä opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai 
kehitystehtävän, hankkia ja analysoida kriit-
tisesti opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa, tul-
kita ja tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä 
tuloksesta, kirjallisen ja suullisen raportoinnin, 
antaa oman ammattialan osaamiseen liittyvää 
palautetta ja kritiikkiä
Keskeinen sisältö: Ammatillisen tiedon so-
veltaminen opinnäytetyössä. Opinnäytetyön/
kehitystehtävän prosessin hallinta.Ammatilli-
sen viestinnän hallinta. Hyväksytysti toteutet-
tu tutkimusseminaari ja viimeistelty työ
Edeltävät opinnot: Tutkimustyön menetelmät 
TB 2017, Tilastotiede TB2018, Opinnäytetyö I 
TB5001 ja II TB5002
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 4 t, seminaarit 24 t,itsenäinen tiedonhan-
kinta 36 t, ohjaus 6 t, arviointi ja palaute 10 t
Arviointiperusteet: Vaatimusten mukaan to-
teutettu opinnäytetyöprosessi
Arviointiasteikko: T1 - K5
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Suoritettava tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-
tutkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op.

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Ammattikorkeakoulusta valmistunut fysiotera-
peutti hallitsee fysioterapiatieteen keskeisen 
tietoperustan, kykenee itsenäisesti tuottamaan 
fysioterapiapalveluja ja toimimaan fysiotera-
pian osaajana moniammatillisissa tiimeissä, 
erityisesti kuntoutustiimeissä. Fysioterapia on 
osa kuntoutusta, jonka tavoitteena on ihmisen 
työ- ja toimintakyvyn, erityisesti liikkumisky-
vyn edistäminen ja ylläpitäminen. Ammatti-
toiminnassaan hän noudattaa hyväksyttyjä ja 
tieteellisesti perusteltuja menettelytapoja ja 
toimintaperiaatteita. Hän pystyy hyödyntä-
mään sekä tuottamaan toimintaa kehittävää 
tutkimustietoa. Kuntoutuksen jatkuvasti muut-
tuva ja kehittyvä palvelu- ja toimintakulttuu-
ri edellyttää fysioterapeutilta työmenetelmien 
jatkuvaa kehittämistä, laadunhallinnan mene-
telmien ja yrittäjyyden sisäistämistä. Fysiote-
rapeutti työskentelee joko toisen palveluksessa 
tai yrittäjänä mm. sairaaloissa, terveyskeskuk-
sissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutus-
laitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, 
kansanterveys-, liikunta-, ja vammaisjärjes-
töissä, vanhain- ja päiväkodeissa sekä koulu- 
ja liikuntatoimessa. Fysioterapeutti vaikuttaa 
yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapiapalve-
lujen tuottamiseen ja kehittämiseen sekä pal-
velujen laatuun huomioiden palvelujen käyt-
täjien muuttuvat tarpeet ja alan kansalliset ja 
kansainväliset kehittämishaasteet. Terveys-
alan ammattikorkeakoulututkintoa säätelevät 
ammattikorkeakoululaki 351/2003 ja asetus 
352/2003, laki ja asetus terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä L 559/1994 ja A 564/1994, 
sekä EU direktiivi 89/595/ETY, ekä terveysalan 
ammattien valtakunnallinen fysioterapeutin 
osaamiskuvaus.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen rakenne
Opintojen laajuus on 210 opintopistettä, josta 
on perusopintoja 30 op, ammattiopintoja 76 op 
(31 op harjoittelua*), vapaasti valittavia opin-
toja 12 op, opinnäytetyö 15 op sekä harjoitte-
lua 77 op, josta 47 op suoritetaan työelämässä 
ja 31 op* toteutetaan kiinteästi ammattiopin-
toihin liitettynä.Opinnot rakentuvat vuosita-

son teemoihin, joiden yhteydessä on kuvattu 
opiskelijoiden osaamistavoitteet vuositeemaan 
liittyen. Vuositason teemat ja niitä vastaavat 
osaamistasot ovat: Liikkumis- ja toimintakyvyn 
havainnoija asiakkaan toimintaympäristössä / 
Ymmärrän liikkumis- ja toimintakyvyn muutok-
siin vaikuttavia tekijöitä, Asiakkaan liikumis- ja 
toimintakyvyn tutkija ja analysoija eri ympä-
ristöissä / Tunnen ja osaan käyttää fysioterapi-
aan liittyviä tutkimus- ja nalysointimenetelmiä 
sekä tehdä tämän pohjalta esityksiä asiakkaan 
päätöksenteon tueksi, Fysioterapia-asiakkaan 
prosessin tukija ja ohjaaja / Tunnen erilaisia 
terapiamenetelmiä ja osaan käyttää niitä asi-
akkaan tavoitteiden saavuttamisen tukena, 
Fysioterapian soveltaja / Osaan soveltaa näyt-
töön perustuvaa toimintatapaa fysioterapian 
kehittämisessä eri työ- ja toimintaympäristöis-
sä. Termillä ”ymmärrän” kuvataan teoreettisen 
tiedon osuutta ja ”osaan” termillä käytännön 
taitoja. Vuositeemat toteutetaan modulimaisi-
na ja osittain oppiainejakoisina opintojaksoina, 
joiden minimilaajuus on 3 op ja ne toteutetaan 
yhtä lukukautta vastaavana ajanjaksona. Har-
joittelua toteutetaan ammattiopintoihin liitty-
en sekä teoriaopintojen yhteydessä että eril-
lisenä käytännönharjoitteluna työelämässä. 
Käytännönharjoittelu on integroitu vuositason 
teemoihin seuraavasti: Orientoiva harjoittelu, 
fysioterapeuttista tutkimista tukeva harjoitte-
lu, fysioterapeuttista tutkimista ja päättelyä 
tukeva harjoittelu , fysioterapiamenetelmien 
valintaa ja käyttöä tukeva harjoittelu , asiakas-
lähtöisen fysioterapiaprosessin hallinta tukeva 
harjoittelu , fysioterapian soveltamisen ja ke-
hittämisen valmiuksia tukeva harjoittelu.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Oppijan toimintaa ohjaa vuositeeman osaa-
mistavoitekuvaus ja oman oppimispolun ra-
kentaminen sen mukaisesti. Koulutuksen läh-
tökohtana ovat opiskelijan tietoisuus omasta 
oppimistyylistään sekä henkilökohtaisen kehit-
tymissuunnitelman (HEKS) rakentaminen kou-
lutusohjelman tarjoamissa puitteissa Tukena 
ovat itsearviointi sekä muut opiskeluaikaiset 
palautejärjestelmät sekä tutorointi. Yhteistoi-
minnallisen oppimisen kautta oppilaat oppivat 
toisiltaan joutuessaan kommunikoimaan kes-
kenään. Sosiaalinen vuorovaikutus pakottaa 
ihmisen pukemaan ajatuksensa sanoiksi ja pe-
rustelemaan väitteitänsä. Fysioterapiakoulu-
tuksen pedagogisen lähtökohdan taustalta löy-
tyy sosio-konstruktivistinen oppimisnäkemys. 
Opettajan rooli on ohjaava ja valmentava, jos-

Fysioterapian koulutusohjelma
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