
SUORITETTAVA TUTKINTO

Bioanalyytikko(AMK)

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

Ammattikorkeakoulusta valmistunut bioanalyytikko hallitsee biolaboratoriolääketieteen keskeisen tietoperustan, kykenee
itsenäisesti tuottamaan laboratoriopalveluja ja toimimaan kliinisen laboratoriotyön osaajana moniammatillisissa tiimeissä.
Ammattitoiminnassaan hän noudattaa hyväksyttyjä ja tieteellisesti perusteltuja menettelytapoja ja toimintaperiaatteita. Hän
pystyy hyödyntämään sekä tuottamaan toimintaa kehittävää tutkimustietoa. Korkeatasoinen ammattipätevyys edellyttää
laboratoriotuotantoprosessin kokonaisvaltaista teoreettista hallintaa, teknistä osaamista sekä kykyä asiakaspalveluun.
Bioanalyytikot työskentelevät terveydenhuollon laboratorioissa, yliopistojen tutkimuslaboratorioissa, lääketehtaiden
laboratorioissa, laboratoriotuotteita valmistavissa yrityksissä ja bioanalytiikan tutkimuskeskuksissa. Laboratoriot, joissa
bioanalyytikot työskentelevät, voivat edellyttää kliinisen laboratoriolääketieteen eri erikoisalojen osaamista.
Biolaboratoriolääketieteen erikoisaloja ovat kliininen kemia ja hematologia, fysiologia ja isotooppilääketiede, neurofysiologia,
mikrobiologia, immunologia, histo- ja sytologia, sekä molekyylibiologia. Toiminta-alueena ovat laboratoriopalvelut osana
terveydentilan seurantaa, sairauksien syiden selvittämistä, hoidon määrittelyä ja hoidon vaikutuksen arviointia. Bioanalyytikot
suorittavat laboratoriotyön osuuden lääketieteellisessä tutkimuksessa, osallistuvat hoito- ja tutkimusmenetelmien, lääkkeiden
ja laboratoriovälineiden kehittämiseen ja markkinointiin. Terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa säätelevät
ammattikorkeakoululaki 351/2003 ja asetus 352/2003, laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä L 559/1994 ja A
564/1994, sekä EU direktiivi 89/595/ETY sekä terveysalan ammattien valtakunnallinen bioanalyytikon osaamiskuvaus.

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA

Opintojen laajuus on 210 opintopistettä, josta on perusopintoja 29 op, ammattiopintoja 108 op, vapaasti valittavia opintoja 12
op, valinnaisia opintoja (projektiopinnot ja osaamisen syventäminen) 12 op, opinnäytetyö 15 op, opetuslaboratorioissa
tapahtuva harjoittelu 43 op sekä kliininen harjoittelu 32 op. Kolmantena lukuvuotena voidaan toteuttaa henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman avulla yksilölliset ratkaisut sekä kliinisen harjoittelun, että opinnäytetyön osalta siten, että ne kattaisivat
yhden laajan pitkäjaksoisen kokonaisuuden henkilökohtaisten valintojen pohjalta. Varsinaisen kliinisen harjoittelun lisäksi on
jokaisena lukuvuotena joihinkin opintojaksoihin sisältyviä työelämän lyhytkestoisempia interventioita. Opinnot rakentuvat
vuositason teemoihin, joiden yhteydessä on kuvattu opiskelijoiden osaamistavoitteet vuositeemaan liittyen. Termillä
"ymmärrän" kuvataan teoreettisen tiedon osuutta ja "osaan" termillä käytännön taitoja. Vuositeemat toteutetaan
modulimaisina ja osittain oppiainejakoisina opintojaksoina, joiden minimilaajuus on 3 op ja toteutetaan yhtä lukukautta
vastaavana ajanjaksona. Kaikissa moduleissa toistuvat juonteenomaisesti työelämän osaamistavoitteet;
biolaboratoriolääketieteellisen ja sitä tukevien muiden tieteenalojen riittävä teoreettinen tieto, sen soveltaminen
analyysimenetelmissä ja laitteiden hallinnassa sekä näihin liittyvät opetus-, ohjaus- ja konsultointivalmiudet. Oppijan
toimintaa ohjaa vuositeeman osaamistavoitekuvaus ja oman oppimispolun rakentaminen sen mukaisesti. Tukena ovat
itsearviointi sekä muut opiskeluaikaiset palautejärjestelmät sekä tutorointi. Opettajan rooli on ohjaava ja valmentava sekä
pääaineen osalta mentoroiva. Lähde: Alatolonen Terttu. Tulevaisuuden kvalifikaatiot kliinisessä laboratoriotoiminnassa. Acta
Universitatis Lapponiensis 75. Lapin Yliopistopaino. Rovaniemi., 2004.

Opintojen rakenne

Oppimisprosessin yleiskuvaus

Ammatillisen kasvun polku muodostuu vuositeemojen kautta; Laboratoriotyöprosessin harjoittelija. Laboratoriotyöprosessin
soveltaja, Laboratoriopalvelutuotannon tuntija sekä Kliinisen laboratoriotyön osaaja. Jokaiseen vuositeemaan liittyy oppijaa
ohjaava osaamistavoite. Opinto-ohjaus ja arviointi toteutetaan kolmella tavalla. Ryhmävastaava opettaja toimii myös tutorina,
jolloin opettajan rooli ohjaajana ja valmentajana parhaiten toteutuu. Joka lukuvuotena on hopsin tekoon ja tarkasteluun
varattu henkilökohtainen aika jokaiselle opiskelijalle. Lukuvuoden aikana on ryhmävastaavan ohjaustapaamisia noin kerran
kuukaudessa. Nämä tapaamiset ovat osana opintojaksojen toteuttamista. Jokainen opettaja kerää palautteen opintojaksonsa
lopussa, jossa oppija arvioi omaa osaamistaan ja opetuksen toteutusta. Opintojakson opettaja tekee palautteesta yhteenvedon
ja käsittelee sen opiskelijaryhmän kanssa. Lukuvuoden lopussa käydään yhteinen arviointikeskustelu saatujen palautteiden
pohjalta. Kaikkiin ammattiopintojen menetelmäopintoihin liittyy näyttökoe. Opiskelijapalaute toteutetaan OPALA-
palautejärjestelmän kautta jokaisena lukuvuotena. OPALA-palautteet ja lukuvuoden palautteet käsitellään yhdessä
opiskelijaryhmien kanssa ja kirjataan palautteen pohjalta kehittämisehdotukset, joiden toteutuksesta päätetään
koulutusohjelman kokouksissa.

Opinto-ohjaus ja arviointi

Ohjaus

Koulutusohjelmassa sama henkilö toimii koko opiskeluajan sekä tutorina että ryhmävastaavana. Henkilökohtainen tutorointi ja
hopsin teko toteutetaan 9 - 10/2009. Ryhmäohjaukset ovat ryhmävastaavan kanssa kerran kuussa sisältyen opintoihin.
Opintojaksotasolla toteutuu itsearviointi ja palautteen saanti oppimisesta; ohjaus toteutuu ryhmässä. Opettaja vastaa
toteutuksesta. Lukuvuoden yhteinen arviointi- ja ohjauskeskustelu tapahtuu saatujen palautteiden pohjalta. Palaute
tilanteessa ovat ryhmävastaava/tutor ja koulutus- ja kehittämispäällikkö.  Lukuvuoden yhteinen arviointikeskustelu saatujen
palautteiden pohjalta toteutuu 1 - 2/2010, 1 - 2/2011, 1 - 2/2012  ja arviointi- ja ohjauskeskustelu ja opintorekisterin
tarkistus 10 - 11/2012. Oppimisen ohjaus toteutuu osaamista edistävän harjoittelun yhteydessä oppimispäiväkirjan,
ohjauskeskustelujen ja palautekeskustelujen kautta yhdessä harjoittelupaikan ohjaajien kanssa.



Arviointi

Arviointia toteutetaan usealla tavalla; kirjallisina kokeina, oppimistehtävinä, työselostuksina ja menetelmäopintojen
näyttöinä/havainnointina, näiden yhdistelminä sekä itse- ja vertaisarviointina. Arviointi voi olla hyväksytty/hylätty tai
numeerinen arviointi K5 - T1, pääsääntöisesti siten, että ammattiopinnot ja laajemmat opintojaksot ovat numeerisesti
arvioituja. Kaikkiin opintojaksoihin kuuluu palautekeskustelu arvioinnin jälkeen. Menetelmäopintojen työselostuksissa oppija
arvioi omaa osaamistaan ja sen syventymistä. Työselostusten palauttamisen yhteydessä ohjaaja reflektoi oppijan itse-
arviointia. Työselostuksissa sekä oppimispäiväkirjassa painottuvat kunkin vuoden osaamisteema ja näkökulma harjoittelijasta
- laboratoriotyöprosessin soveltajasta, laboratoriotyön tuntijaksi ja lopuksi laboratoriotyön osaajaksi

Opiskelijapalaute ja sen käsittely

OPALA, tulokysely (1 - 2/2010). OPALA tulokyselyn palautteesta käsittely ryhmässä ja kehittämistoiminnoista päättäminen
ryhmävastaavan ja koulutus- ja kehittämispäällikön kanssa 2 - 3/2010. Ryhmän palautekeskustelu koko lukuvuoden
toiminnasta käydään yhdessä kaikkien opettajien kanssa.

2. VUOSI OPALA, yleiskysely (01 - 03/2011). OPALA yleiskyselyn palautteesta käsittely ryhmässä ja kehittämistoiminnoista
päättäminen ryhmävastaavan ja koulutus- ja kehittämispäällikön kanssa 02 - 03/2011. Ryhmän palautekeskustelu koko
lukuvuoden toiminnasta käydään yhdessä kaikkien opettajien kanssa. Kliinisen harjoittelun palaute

3. VUOSI OPALA, tavoiteprofiili (01 - 02/2012). OPALA yleiskyselyn palautteesta käsittely ryhmässä ja kehittämistoiminnoista
päättäminen ryhmävastaavan ja koulutus- ja kehittämisjohtajan kanssa 02- 03/2012. Ryhmän palautekeskustelu koko
lukuvuoden toiminnasta käydään yhdessä kaikkien opettajien kanssa. Kliinisen harjoittelun palaute.

4. VUOSI OPALA, lähtökysely (11- 12/2012). Ryhmän palautekeskustelu koko opiskelujen aikaisesta toiminnasta yhdessä
kaikkien opettajien kanssa

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT

Bioanalytiikan koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Valinnaisia opintoja on 12 opintopistettä, joiden toteutus
kirjataan henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa (HOPS).

Tunnus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi

PERUSOPINNOT 21 3 3

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 36 46 21 12

Laboratoriotoiminnan perusteet TB2001 3

Biokemia ja analyysimenetelmät I TB2003A 5

Immunologia ja analyysimenetelmät TB2008A 3

Biokemia ja analyysimenetelmät II TB2007 8

Kliininen fysiologia ja tutkimukset TB2009A 5

Kliininen neurofysiologia ja isotooppilääketiede sekä tutkimukset TB2010 3

Hematologia ja analyysimenetelmät I TB2011 5

Mikrobiologia ja analyysimenetelmät TB2012 6

Vieritestien käyttö ja ohjaus TB2013A 3

Veripankkitoiminta TB2015 3

Hematologia ja analyysimenetelmät II TB2016 5

Tilastotiede TB2018 3

Farmakologia ja toksikologia TB2020A 4

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 TB1003A 8

Histo- ja sytologia sekä analyysimenetelmät TB2006A 6

Laadunvarmistus kliinisessä laboratoriotyössä TB2026 3

Biokemian ja hematologian analyysimenetelmät TB2027A 4

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

Projektioppiminen ja osaamisen syventäminen TB2021 9

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 3 3 3 3

HARJOITTELU 5 27

Kliininen harjoittelu I TB4001 5

Kliininen harjoittelu II TB4002 13

Kliininen harjoittelu III TB4003 14

OPINNÄYTETYÖ 3 9 3

Opinnäytetyö I TB5001 3

Opinnäytetyö II TB5002 9

Opinnäytetyö III TB5003 3

60 60 63 27

PERUSOPINNOT

TB1001 Opiskelu ja viestintätaidot, 6 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eettinen osaaminen, kansainvälisyysosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää amk:n osana yhteiskunnan koulutusrakennetta bioanalytiikan koulutusohjelma ja
kansainvälinen toiminta osana amk:n kokonaisuutta toimintaa ohjaavat normit ja oman oikeusturvansa ja velvoitteet
opiskelijana itsearvioinnin kautta oman oppimisstrategiansa korkeakoulutasoisen kirjallisen ja suullisen viestinnän merkityksen
osana ammattitoimintaa sekä henkilökohtaisen portfolion tuottamisen tietotekniikan perusteet, laitteen käyttö ja
tiedonhallinta, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, tietokannat, grafiikka ja Internet tiedonhankinnan merkityksen osana
opiskelua ja opintojen suunnittelua. Opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulun sähköisessä toimintaympäristössä ja
hyödyntää virtuaalipalveluita suunnitella omaa opiskeluaan osaa hakeutua kv-opiskelijavaihtoon osaa tehdä ja esittää
korkeakoulutasoisia kirjallisia raportteja sekä ylläpitää portfolota osaa käyttää tietoteknisiä välineitä ja ohjelmia

Keskeinen sisältö: Opiskelijalla on edellytykset opiskelujen toteuttamiseen ammattikorkeakoulussa 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 tietoteknisen
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,
tiedonhankinta 6 t),Seminaarityöskentely (viestintä) 8 t, Oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 36 t, Valmisteltuihin
oppimisaineistoihin perehtyminen 20 t, Oppimisen ohjaus 6 t, Arviointi ja palaute 23 t

Oppimateriaali: Osoitetaan myöhemmin

Arviointiperusteet: Läsnäolo, vaatimustenmukaisesti tuotetut tehtävät ja tentti

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

TB1004 Kemian perusteet, 4 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen osaaminen, oppimistaidot

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: * mitkä tekijät vaikuttavat molekyylien rakenteeseen * reaktiokinetiikan ja
kemiallisen tasapainon periaatteet * veden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet * pH-käsitteen sekä puskuriliuosten
ominaisuudet * orgaanisten yhdosteodem funktionaalisten ryhmien ominaisuudet sekä yhdisteiden nimeämisen * orgaanisten
yhdisteiden kolmiulotteisen rakenteen ja tämän vaikutuksen yhdisteiden isomeereihin 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 jaksolliseen
järjestelmään, sidosten muodostumisen, molekyylit ja ioniyhdisteet sekä sen, kuinka pooliset yhdisteet muodostuvat.
Opiskelija tuntee kemiallisen reaktion kulun periaatteet (tasapaino ja siihen vaikuttavat tekijät) sekä osaa näihin liittyvät
stoikiomeriset laskut. Opiskelija ymmärtää eri olomuodot, veden kemialliset ominaisuudet, happojen, emästen ja pH:n
käsitteet sekä mitä ovat puskuriliuokset. ORGAANINEN KEMIA: Opiskelija tietää hiilen ominaisuudet ja orgaanisten yhdisteiden
yleisen rakenteen sekä niiden nimeämisen, tunnistaa orgaanisten yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja näiden tyypillisemmät
perusreaktiot. Opiskelija ymmärtää mitä ovat isomeerit sekä stereokemian periaatteet.

Edeltävät opinnot: Instrumentaatio ja laboratoriotekniikka TB1003

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset (5 x 4 tuntia) 20 t, Kontaktiopetus, luennot 30 t,
Ryhmätyöskentely 8, Oppimistehtävät 11 t, Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 13 t, Oppimisen ohjaus 4 t,
Arviointi ja palaute 21 t

Oppimateriaali: Osoitetaan myöhemmin

Arviointiperusteet: Läsnäolo, vaatimusten mukaan tuotetut oppimistehtävät, tentti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

TB1005 Anatomia ja fysiologia, 5 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, oppimistaidot

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää: keskeiset perustiedot ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista anatomisen ja fysiologisen tiedon
merkityksen ammattiopinnoissa ja kliinisessä laboratoriotyössä. Opiskelija osaa: soveltaa anatomian ja fysiologian tietoa
biolaboratoriolääketieteen ilmiöihin

Keskeinen sisältö: Eteneminen/ itsenäinen opiskelu sovitaan ryhmän kanssa: 1. Opintojakson esittely, orientaatio sekä
itsenäisestä opiskelusta ja tentistä sopiminen 2. Solu3. Iso ja pieni verenkierto, verisuonet, veren virtaus ja verenpaine
4. Sydämen rakenne ja toiminta, EKG 5. Luut ja lihakset, lihaksen toiminta 6. Keuhkot, keuhkopussi, hengitystiet,
hengityslihakset, keuhkokapasiteetit ja keuhkofunktioista, kaasujenvaihto ja kuljetus 7. Ruuansulatuselimistön rakenne ja
toiminta. 8. Munuaiset ja virtsatiet sekä virtsan muodostus (filtraatio, reabsorbtio, sekreetio ADH-vaikutus) 9. Hermosto,
hermokudos, hermosolu, synapsi, aktivaation syntyminen ja eteneminen, ?refleksit?. 10. Aivot, selkäydin 11. Aivoverenkierto,
aivokalvot, nesteet 12. Aivohermot, selkäydinhermot 13. Autonominen hermosto 14. Endokrinologiaa, umpirauhaset ja
hormonit (hypothalamus ? hypofyysi ja muut umpirauhaset) 15. Aistit ? aistimuksen syntyminen (kipu, kuulo, näkö,
tasapaino, tunto) (Osittain itsenäinen opiskelualue?) Veri ja elimistön nesteet, lämmönsäätely, iho (Itsenäisesti opiskeltava
alue?)

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 65 t, itsenäisen tiedon hankinta 50 t, ohjaus 2 t, arviointi ja palaute 16 t

Oppimateriaali: Haugh, E.,Sand, O., Sjaastad, Ö. & Toverlund, K. 1999. Ihminen; fysiologia ja anatomia. WSOY.
Tai vastaava oppikirja

Arviointiperusteet: Läsnäolo ja tentti

Arviointiasteikko: T1 - K5

Opetuskieli: suomi

TB1006 Sociala kontakter inom hälsovård, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eettinen osaaminen, kansainvälisyysosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla hän selviytyy eri viestintätilanteissa.
Opiskelija tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestintään ja osaa toimia eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Opiskelija
osaa käyttää hyväkseen erilaisia oppimisstrategioita, kieliohjelmia ja muita resursseja ruotsin kielen opiskelussa. Opiskelija
osaa toimia tavallisimmissa työelämän suullisissa viestintätilanteissa sekä kertoa koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan.
Opiskelija osaa laatia työpaikkahakemuksen ja CV:n sekä kirjoittaa sähköposti- ja muita työelämän viestejä asianmukaisella
tyylillä. Opiskelija osaa lukea oman alansa yleistekstejä apuvälineitä käyttäen.



Keskeinen sisältö: Oppimisstrategiat, lukutekniikat, tiedonhaku, kirjallinen viestintä (s-posti, CV, työpaikkahakemus),
suullinen viestintä (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta ammatista kertominen, småprat, puhelinviestintä, mielipiteen ilmaisu,
tienneuvonta, työpaikkahaastattelu), ammattisanastoa.

Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppimäärät. Tarvittaessa kielten kertaavat
opintojaksot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h. Oppimistehtävät/ itsenäinen tiedonhankinta 28 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h. Arviointi ja palaute 2 h.

Oppimateriaali: Opetusmonisteet

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen, sanaston testaus ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

TB1008 Social Contacts in Health Care, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, kansainvälisyysosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla hän selviytyy eri viestintätilanteissa.
Opiskelija tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestintään ja osaa toimia eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Opiskelija
osaa käyttää hyväkseen erilaisia oppimisstrategioita, kieliohjelmia ja muita resursseja englannin kielen opiskelussa. Opiskelija
osaa toimia tavallisimmissa työelämän suullisissa viestintätilanteissa sekä kertoa koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan.
Opiskelija osaa laatia työpaikkahakemuksen ja CV:n sekä kirjoittaa sähköposti- ja muita työelämän viestejä asianmukaisella
tyylillä. Opiskelija osaa lukea oman alansa yleistekstejä apuvälineitä käyttäen.

Keskeinen sisältö: Oppimisstrategiat, lukutekniikat, tiedonhaku, kirjallinen viestintä (s-posti, CV, työpaikkahakemus),
suullinen viestintä (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta ammatista kertominen, small talk, puhelinviestintä, mielipiteen ilmaisu,
tienneuvonta, työpaikkahaastattelu), ammattisanastoa

Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppimäärät. Tarvittaessa kielten kertaavat
opintojaksot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40h, Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta
28hValmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10h, Arviointi ja palaute 2h

Oppimateriaali: Opetusmonisteet

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen, sanasto hallinta ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/ hylätty

Opetuskieli: englanti

Opetuskieli: suomi

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

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää

suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän toimintamallit, käsitteet sekä tunnistaa
toimintaympäristön ammattiryhmät.

yhteistyön merkityksen sosiaali- ja terveysalan toiminnassa.

Opiskelija osaa

tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä ja palveluntarpeita.

hakea sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön liittyvää tietoa



Keskeinen sisältö:

Suomen sosiaali- ja terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmä.

Sosiaali- ja terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän rakentumisen perusteet ja lähtökohdat.

Toimintaympäristöt ja ammatit, joissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset toimivat.

Toimintaympäristöä koskevat tiedon lähteet

Edeltävät opinnot: Ei ole

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Kontaktiopetus 17 h

Ohjattu pienryhmätyöskentely (sis. ohjauksen) 14 h

Itsenäinen tiedonhankinta ja ryhmätyskentely 49 h

Yhteensä 80 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Osallistuminen lähiopetukseen ja hyväksytysti suoritetut tehtävät

Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Osittain verkko-opetuksena Moodlessa

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

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija tunnistaa suomalaisen
sosiaali- ja terveyspolitiikan kansainväliset yhteydet. Opiskelija ymmärtää yhteistyön merkityksen sosiaali- ja terveysalan
toiminnassa. Opiskelija tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä ja palveluntarpeita. Opiskelija osaa ohjata
asiakkaita käyttämään terveyspalveluja ja sosiaaliturvan tukimuotoja.

Keskeinen sisältö: Sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ohjaava lainsäädäntö. Yhteydet EU:n sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.
Terveysalan ammattilainen asiakkaan/potilaan oikeuksien edistäjänä. Sosiaaliturva asiakkaan/potilaan tukena.
Monikulttuuriset asiakkaat palvelujen käyttäjänä.

Edeltävät opinnot: Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 1, 3 op

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 25 h. Itsenäinen tiedonhankinta ja ryhmätyöskentely 53 h.
Kirjallinen koe 2 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Arviointiasteikko: Hyäksytty/täydennettävä

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Osittain verkko-opetuksena Moodlessa.

AMMATTIOPINNOT

TB2001 Laboratoriotoiminnan perusteet, 3 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen
vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin postanalyyttisen vaiheen osaaminen, oppimistaidot,
kansainvälisyysosaaminen



Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää miten viranomaismääritykset ja ohjeet säätelevät laboratoriotoimintaa ja
bioanalyytikon työtä. Opiskelija ymmärtää laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheet ja niiden merkityksen tutkimustulosten
luotettavuudessa. Opiskelija osaa hakea laboratoriotoimintaan liittyvää tietoa.

Keskeinen sisältö: Laboratoriotoiminta Suomessa, bioanalyytikon työ ja tehtävät laboratoriopalvelutuotannossa.

Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus; luennot 20 t, käytännön harjoittelu 14 t, oppimistehtävät /
itsenäinen tiedonhankinta 20 t, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 t, oppimisen ohjaus 2 t, arviointi ja
palaute 4 t

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa, käytännön harjoittelun suorittaminen, tehtävien tekeminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Opetuskieli: suomi

TB2003A Biokemia ja analyysimenetelmät I, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: * Biomolekyylien rakenteen. * Biokemian keskeisimmistä yhdisteistä proteiinien ja
hiilihydraattien synteesin, rakenteet ja tehtävät. * Entsyymien toimintaperiaatteet sekä entsymaattisen reaktion kulun. *
Perusaineenvaihdunnan eli metabolian solutasoluissa. * sisäisen laadunohjauksen ja ulkoisen laaduntarkkailun merkityksen
laboratoriotyöskentelyssä. * määritettävien analyyttien kliinisen taustan sekä niiden osuuden eri orgaanien toiminnan ja
häiröiden tutkimisessa. Opiskelija osaa: * Tunnistaa proteiinien erirakennetasot. * Entsymaattisen reaktion kulun sekä
entsyymikinetiikan merkityksen entsymaattisissa määrityksissä. * Laboratoriotyöprosessin mukaisen työskentelyn. * Käyttää
opetuslaboratorion menetelmäohjeita laboratoriotyössään. * Käsitellä oikeaoppisesti laboratorioreagensseja, potilasnäytteitä
sekä tunnetun ja tietyn pitoisuuden omaavia laaduntarkkailunäytteitä.

Keskeinen sisältö: Opiskelija tietää biomolekyylien rakentuminen ja biokemian keskeisimmät yhdisteet, proteiinien
rakennetasot, tehtävät ja rakenteen denaturaation. Opiskelija oppii entsyymien merkityksen ja niiden toimintaperiaatteet,
entsymaattisen reaktion kulun, mitä ovat entsyymikinetiikka ja koententsyymit, sekä hiilihydraattien ja aminhappojen
rakenteet. Opiskelija tietää aineenvaihdunnan eli metabolian yleiset periaatteet, glykolyysin, sitruunahapposyklin sekä
vaihtoehtoisten reittien merktyksen metaboliassa. Samalla opiskelija oppii perusteet solun energiataloudesta. Opiskelija osaa
laboratorioprosessin mukaisen työskentelyn, sisäisen laadunohjauksen ja ulkoisen laadunarvioinnin periaatteet omassa
työssään. Opiskelija ymmärtää työssään määritettyjen analyyttien kliinisen merkityksen ja taustan sekä sen yhteyden muihin
vastaaviin analyytteihin, joita käytetään eri orgaanien toiminnan ja häiriöiden tutkinnassa.

Edeltävät opinnot: Instrumentaatio ja laboratoriotekniikka TB1003, Kemian perusteet TB1004.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset (5 x 4 tuntia sekä 1 x 4 tuntia työtenttiä varten) yht.
24t. Kontaktiopetus, luennot 30 t, Ryhmätyöskentely 12 t, Työselostukset ja työpäiväkirjan pitäminen 12t, Valmisteluihin
oppiaineistoihin perehtyminen 10t, Oppimisen ohjaus 4t, Oman työn arviointi laboratoriotöissä sekä oman oppimisen arviointi
teoriatunneilla, tenttiin valmistautuminen 15t.

Oppimateriaali: I. Penttilä (toim.): Kliiniset Laboratoriotutkimukset, 2004. J. Vilpo, O. Niemelä: Laboratoriolääketiede, 2003.
L. Turpeenoja: Biokemiaa ? virtsa-aineesta lääkemaitoon, 1994. Horton, Moran, Ochs, Rawn ja Scrimgeour: Principles of
Biochemistry, 3rd ed.

Arviointiperusteet: Teoriatentti + Työtentti, jossa tarkastellaan oikeaoppisia työmenetelmiä ja toimintaa laboratoriossa.
Työtenttiin kuuluu pieni kirjallinen osio.

Arviointiasteikko: T1 - K5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelun osuus 1 op. Koostumus: laboratoriotyöskentely 24h, työselostukset ja -päiväkirja 3h



TB2008A Immunologia ja analyysimenetelmät, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää elimistön immunologisen järjestelmän kehittymisen ja siihen liittyvän säätelyn, erilaiset immuunivasteet
ja kudosvauriomekanismit. Opiskelija ymmärtää tavallisimpien immunologisten menetelmien periaatteet. Opiskelija osaa
käyttää immunologisten menetelmien mittalaitteita ja hallitsee valittujen esimerkkianalyyttien osalta laboratoriotyöprosessin
toteutumisen.

Keskeinen sisältö: Teoria:immuunijärjestelmä, hankittu ja luonnollinen immuniteetti (lymfosyytien säätely ja aktivaatio,
fagosyytit ja antigeenisolut, antigeeni, reseptorimolekyylit,komplemetti), immuunivaste bakteereille,viruksille ja parasiiteille,
yliherkkyys ja allergiset reaktiot, elintensiirrot.Harjoitukset, 1 opintopiste: 6 x 4 tuntia. Kilpaileva sitoutuminen ja
kaksoisvasta-aineet,heterogeeniset- ja homogeeniset immunokemialliset menetelmät, radioimmunomääritykset, entsyymi-
immunomääritykset,fluoroimmunomääritykset,turpido-ja nefelometriset määritykset, immunokemialliset
agglutinaatiomenetelmät ja pikatestien sovellukset

Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia TB1005, Tautioppi TB2002

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 4 x 3 t, Kontaktiopetus, luennot 16 t,
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 13 t, Valmisteltuihin oppimisaineistoihin tutustuminen 19 t, Oppimisen ohjaus 4 t,
Arviointi ja palaute 15 t

Oppimateriaali: Staines N.,Brostoff J., James K., Introducing Immunology. 1994, Mosby. UK

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa, hyväkystysti toteutetut työselostukset ja tenttiin osallistuminen.

Arviointiasteikko: T1 - K5

Opetuskieli: suomi

TB2007 Biokemia ja analyysimenetelmät II, 8 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen
vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin postanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaaminen, kehittämisosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: * Lipidien ja solukalvojen rakenteet, kalvo- ja signaalikuljetuksen periaatteet. *
Lipidien metabolian ja metaboliassa muodostuvien erilaisten rasva- ja ketoaineiden synnyn. * Aminohappojen ja proteiinien
metabolian. * Nukleotidien rakenteen ja metabolian. * Laboratoriotyöskentelyn periaatteet. * Kunkin määritetyn analyytin
kliinisen taustan. * Eri analyyttien osuuden ja merkityksen orgaanien toiminnan ja häiriöiden tutkinnassa. * Laboratoriotöissä
käytettyjen sisäisen laadunohjauksen ja ulkoisen laadunvarmistuksen. * Reaktio-olosuhteiden merkityksen
määritysmenetelmissä. * Analyyttien määritykseen ja tuloksen täsmäävyyteen vaikuttavat seikat. Opiskelija osaa: * syventää
taitojaan laboratorio-työskentelyssä sekä kiinnittää huomion kehitettäviin taitoihinsa. * Käsitellä reagensseja ja näytteitä
oikeaoppisesti. * Syventää tietämystään analyytteistä ja niiden osuudesta orgaanien toiminnassa ja sen tutkimisessa

Keskeinen sisältö: Opiskelija ymmärtää: * Lipidien ja solukalvojen rakenteet, kalvo- ja signaalikuljetuksen periaatteet. *
Lipidien metabolian ja metaboliassa muodostuvien erilaisten rasva- ja ketoaineiden synnyn. * Aminohappojen ja proteiinien
metabolian. * Nukleotidien rakenteen ja metabolian. * Laboratoriotyöskentelyn periaatteet. * Kunkin määritetyn analyytin
kliinisen taustan. * Eri analyyttien osuuden ja merkityksen orgaanien toiminnan ja häiriöiden tutkinnassa. * Laboratoriotöissä
käytettyjen sisäisen laadunohjauksen ja ulkoisen laadunvarmistuksen. * Reaktio-olosuhteiden merkityksen
määritysmenetelmissä. * Analyyttien määritykseen ja tuloksen täsmäävyyteen vaikuttavat seikat. Opiskelija osaa: * Syventää
taitojaan laboratoriotyöskentelyssä sekä kiinnittää huomion kehitettäviin taitoihin ja tietoihin. * Käsitellä reagensseja ja
näytteitä oikeaoppisesti. * Syventää tietämystään analyytteistä ja niiden osuudesta orgaanien toiminnassa ja sen
tutkimisessa.

Edeltävät opinnot: Biokemia ja analyysimenetelmät I TB2003

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset (18 x 4 tuntia sekä 1 x 4 tuntia työtenttiä varten) 76t.
Kontaktiopetus, luennot 48 t, Ryhmätyöskentely 6 t, Työselostukset ja työpäiväkirjan pitäminen 34t, Valmisteluihin
oppiaineistoihin perehtyminen 18t, Oppimisen ohjaus 6t, Oman työn arviointi laboratoriotöissä sekä oman oppimisen arviointi
teoriatunneilla, tenttiin valmistautuminen 25t.

Oppimateriaali: I. Penttilä (toim.): Kliiniset Laboratoriotutkimukset, 2004. J. Vilpo, O. Niemelä: Laboratoriolääketiede, 2003.
L. Turpeenoja: Biokemiaa ? virtsa-aineesta lääkemaitoon, 1994. Horton, Moran, Ochs, Rawn ja Scrimgeour: Principles of
Biochemistry, 3rd ed.



Arviointiperusteet: Teoriatentti + Työtentti, jossa tarkastellaan oikeaoppisia työmenetelmiä ja toimintaa laboratoriossa.
Työtenttiin kuuluu pieni kirjallinen osio.

Arviointiasteikko: T1 - K5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Harjoittelun osuus 4 op. Koostumus: 76h laboratoriotyöskentelyä, 28h työselostusten ja -päiväkirjan tekemistä, 4h töiden
teoreettiseen taustaan tutustumista.

TB2009A Kliininen fysiologia ja tutkimukset, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kl. fysiologisten tutkimusten merkityksen potilaan kokonaishoidossa. Opiskelija
ymmärtää tutkimuksissa ja mittauksissa käytettävien laitteiden toimintaperiaatteet sekä tutkimusten laatuun vaikuttavien
tekijöiden merkityksen. Opiskelija osaa ohjata potilaita / asiakkaita ja henkilökuntaa fysiologisiin tutkimuksiin liittyvissä
asioissa. Opiskelija osaa suorittaa ohjatusti kliinisen fysiologian perustutkimukset.

Keskeinen sisältö: Potilaan ohjaus kl. fysiologisissa tutkimuksissa. Hengityselimistön tilavuus ja ventilaatiotutkimukset,
kaasujen vaihdantatutkimukset, altistuskokeet, autonomisen hermoston tutkimukset, ruoansulatuselimistön ja eritystoiminnan
tutkimukset, hengitys- ja verenkiertoelimistön rasituskokeet ja pitkäaikaisrekisteröinti. Kliinisfysiologisten tutkimuslaitteiden
toimintaperiaatteet ja tietotekniikan sovellukset. Laatu kl. fysiologisissa tutkimuksissa

Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia, instrumentaatio- ja perusmetodiikka, preanalyytiikka ja asiakkaiden ohjaus

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Kontaktiopetus; harjoitukset 6x3 t, kontaktiopetus; luennot 36 t, Oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta 30 t,
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 21 t, Oppimisen ohjaus 4 t, Arviointi ja palaute 26 t

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa, tenttiin osallistuminen

Arviointiasteikko: T1 - K5

Opetuskieli: suomi

TB2010 Kliininen neurofysiologia ja isotooppilääketiede sekä
tutkimukset, 3 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen
vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin postanalyyttisen vaiheen osaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen,
oppimistaidot

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää neurofysiologisten tutkimusten merkityksen potilaan kokonaishoidossa, potilaan
ohjauksen merkityksen neurofysiologisen ja isotooppilääketieteellisen tutkimuksen onnistumisessa, neurofysiologisissa ja
isotooppilääketieteellisissä tutkimuksissa ja mittauksissa käytettävien laitteiden periaatteet, isotooppilaboratorion
säteilysuojauksen ja jätehuollon merkityksen työturvallisuusasiana

Keskeinen sisältö: Opiskelija osaa ohjata ja neuvoa asiakkaita ja potilaita sekä muuta henkilökuntaa neurofysiologisiin ja
isotooppilääketieteellisiin tutkimuksiin liittyvissä asioissa.

Edeltävät opinnot: Laboratoriotoiminnan perusteet, anatomia ja fysiologia, instrumentaatio ja perusmetodiikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 30 t, oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta (sisältää
ohjauksen) 18 t, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 t, oppimisen ohjaus 2 t, arviointi ja palaute 20 t

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävien tekeminen



Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty

Opetuskieli: suomi

TB2011 Hematologia ja analyysimenetelmät I, 5 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen
vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin postanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaaminen, eettinen osaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää verisolujen tuotannon, siihen liittyvän säätelyjärjestelmän periaatteet, verisolujen
häiriöiden taustalla olevia ilmiöitä ja hemostaasijärjestelmän häiriöiden syyt. Opiskelija ymmärtää hematologisten
tutkimusmenetelmien periaatteet, laaduntarkkailukierrosten merkityksen tulosten luotettavuudessa. Opiskelija osaa
hematologisissa tutkimuksissa käytettävien mittalaitteiden periaatteet ja osaa käyttää niitä. opiskelija osaa mikroskopoida ja
tunnistaa eri solulinjojen solut nuoruusmuodosta kypsään soluun. opiskelija osaa tulkita laaduntarkkailukierrosten tulosteita

Keskeinen sisältö: Verisolujen muodostus ja tehtävät. verisolujen häiriöt. Hematologiset tutkimusmenetelmät.
Hemostaasijärjestelmän rakenne, tehtävät ja häiriöt. Hemostaasijärjestelmän ja siinä olevien häiriötilojen mittausmenetelmät

Edeltävät opinnot: Laboratoriotoiminnan perusteet, anatomia ja fysiologia, preanalytiikka ja asiakkaiden ohjaus,
instrumentaatio ja perusmetodiikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus; harjoitukset 10x 4t, kontaktiopetus; luennot 30 t, oppimistehtävät
/ itsenäinen tiedonhankinta 22 t, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 17 t, oppimisen ohjaus 2 t, arviointi ja
palaute 22 t

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktitunneilla, hyväksytysti toteutetut työselostukset, tentti

Arviointiasteikko: T 1 - K 5

Opetuskieli: suomi

TB2012 Mikrobiologia ja analyysimenetelmät, 6 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen
vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin postanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaaminen, eettinen osaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää työhygienian merkityksen kliinisen mikrobiologian laboratoriossa infektiotautien
etiologian, yleisbakteriologian ja tietää kliinisesti tärkeimmät bakteerit, sienet, parasiitit ja virukset tärkeimmät
hengitystiepatogeenit, iho- ja kirurgiset infektiot, virtsatieinfektiot, sukupuolitaudit sekä ripulin aiheuttajat diagnostiikassa
käytetyt menetelmät. Opiskelija osaa mikrobiologisen näytteenoton suorittaa virtsaviljelyitä sekä tulkita niiden tuloksia
suorittaa nieluviljelyitä sekä tulkita niiden tuloksia tunnistaa gram negatiivisia ja positiivisia sauvoja ja kokkeja värjäyksistä
sekä biokemiallisilla menetelmillä toteuttaa antbioottiherkkyys-määrityksiä tunnistaa kasvavilta maljoilta bakteereita

Keskeinen sisältö: Opiskelija tuntee mikrobien rakenteet, kliinisesti merkittävät mikrobit sekä mikrobiologian laboratoriossa
tarvittavan työhygienian. Opiskelija ymmärtää kliiniset infektiotaudit sekä niiden torjunnan. Opiskelija tuntee
hengitystiepatogeenit (ylä- ja alahengitystieinfektiot), iho- ja kirurgiset infektiot, virtsatieinfektiot, sukupuolitaudit, ripulitaudit
ja anairobit taudin aiheuttajat. Opiskelija osaa toteuttaa laboratoriotyöprosessin mukaisesti virtsatieinfektioiden
tutkimisen,nieluviljelyn tutkimisen, bakteerien (gram negatiiviset ja positiiviset sauvat ja kokit) tunnistamisen ja
antibioottiherkkyysmääritysten tekemisen. Opiskelija titeää hoityksikön ja mikrobiologianlabotaorion välisen yhteistyön
vaatimukset.

Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot, Immunologia ja analyysimenetelmät TB2008.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 8 x 5t,= 40 tuntia, Kontaktiopetus luennot 45 t,
Oppimistehtävät 27 t, Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 30 t, Oppimisen ohjaus 8 t, Arviointi ja palaute 10 t

Oppimateriaali: Mäkelä O., Tiilikainen A., Vaara M., Vaheri A.,Valtonen V. Lääketieteellinen Mirobiologia, 2000. Duodecim,
Gummerus. Jyväskylä. Muut opettajan osoittamat ajankohtaiset artikkelit

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa, vaatimusten mukaan tuotetut työselostukset ja tentti.

Arviointiasteikko: T1-K5

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoitusten osuus on 3 op



TB2013A Vieritestien käyttö ja ohjaus, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: vieritestien käyttöönoton toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset pre-analytiikan
merkityksen tulosten luotettavuudessa vieritestien tekoon liittyvän laadunohjauksen vieritestaukseen liittyvän johtamisen ja
toiminnallisen vastuun mittavälineiden valinnan perusteet menetelmien periaatteet tarkoituksenmukaisen ohjaus ja
opetusmenetelmän valinnan Opiskelija osaa laskea vieritestien käyttöönottoon liittyviä kustannuksia tehdä vieritestaukseen
prosessitason laatujärjestelmäohjeistuksen työohjeineen mittavälineiden käytön osaa opettaa ja ohjata muuta henkilöstöä
vieritestien suorittamisessa laboratoriotyöprosessin mukaisesti organisoida vieritestaukseen liittyvän sisäisen laadunohjauksen
ja ulkoisen laadunvarmistuksen sekä tulkita laaduntarkkailukierrosten tuloksia

Keskeinen sisältö: Vieritestien (point-of-care testing) toimintaa ohjaavat standardit; käyttöönoton indikaatiot,
vieritestitoiminnan johtaminen ja vastuut, sisäinen laadunohjaus ja ulkoinen laadunvarmistus sekä vieritestien kustannusten
laskenta. Menetelmien periaatteet, laitteiden hankintamenettely sekä laitteiden ja menetelmien validointi sekä
laboratoriotyöprosessin mukaisen toiminnan varmistus. Muun hoitohenkilöstön ohjaukseen ja käyttöön ja osaamisen näyttöihin
liittyvän materiaalin tuottaminen ja ohjauksen sekä opetuksen toteuttaminen. Koko opintojakso toteutetaan työelämän
intervention kautta.

Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot sekä syyslukukauden, sekä III-lukukauden opinnot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Seminaari ja ryhmätyöskentely 10 t, käytännön harjoittelu 40 t, Oppimistehtävät
10 t, Valmisteluihin oppimisaineistoihin perehtyminen 14 t, Oppimisen ohjaus 3 t, Arviointi ja palaute 4 t

Oppimateriaali: Point-of-care in Vitro Diagnostic (IVD) Testing. NCCLS, Guidelinen 1995.  NCCLS Document AST2-P. Vol. 15,
no. 2. USA.Point-of-Care Testing - Requirements for quality and competence. ISO 22870, 2004. International Organization fo
Standardization, Geneve, Switzerland.

Arviointiperusteet: Osallistuminen, vaatimustenmukaiset tehtävien suoritukset ja itsearviointi oppimispäiväkirjan avulla.

Arviointiasteikko: T1-K5

Opetuskieli: englanti

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoitusten osuus on 2 op

TB2015 Veripankkitoiminta, 3 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen
vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin postanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaaminen, opetus- ja
ohjausosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää veripankki / verensiirtotoimintaa ohjaavan lainsäädännön ja sen merkityksen
turvallisessa verensiirrossa, veriryhmäjärjestelmien ja verensiirtotoiminnan immunologisen perustan, veriryhmäserologisten
menetelmien perusteet ja periaatteet. Opiskelija ymmärtää yhteistyön merkityksen laboratorion ja hoitoyksikön välillä
verensiirtotoiminnassa. Opiskelija osaa käyttää veriryhmäserologisissa määrityksissä tarvittavia välineitä ja laitteita ja osaa
suorittaa tavallisimmat veriryhmäserologiset määritykset eri menetelmillä

Keskeinen sisältö: Verensiirtotoimintaa ohjaava lainsäädäntö, veriryhmäjärjestelmät, verituotteet, veriryhmäserologiset
menetelmät, turvallinen verensiirtotoiminta

Edeltävät opinnot: Immunologia ja analyysimenetelmät, preanalytiikka ja asiakkaiden ohjaus, instrumentaatio ja
laboratoriotekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus; harjoitukset 6x4 t, Kontaktiopetus; luennot 24 t, oppimistehtävät/
itsenäinen tiedonhankinta 6 t, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 6 t, oppimisen ohjaus 2 t, arviointi ja palaute
18 t

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa, hyväksytysti toteutetut työselostukset, tenttiin osallistuminen

Arviointiasteikko: T1 - K5

Opetuskieli: suomi



TB2016 Hematologia ja analyysimenetelmät II, 5 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen
vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin postanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaaminen, oppimistaidot

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää pahanlaatuisten veritautien syntymekanismin, taudin ennusteen ja hoitokäytännöt.
Opiskelija ymmärtää morfologisten, sytogeneettisten ja molekyylibiologisten tutkimusten periaatteet ja käyttöindikaatiot.
Opiskelija ymmärtää laboratoriovastausten merkityksen hematologisten sairauksien hoidossa. Opiskelija osaa esikäsitellä ja
säilyttää hematologisissa tutkimuksissa tarvittavia erikoisnäytteitä, osaa mikroskopoida ja tunnistaa solumuutokset
pahanlaatuisissa veritaudeissa. Osaa käyttää hematologisiin menetelmiin liittyviä mittalaitteita. Osaa ohjata muuta henkilöstöä
hematologisten aboratoriotutkimusten käytössä.

Keskeinen sisältö: Eri solulinjonen pahanlaatuiset veritaudit. morfologiset, sytogeneettiset ja molekyylibiologiset
tutkimusmenetelmät. Laboratorion osuus ja merkitys veritautien hoidossa.

Edeltävät opinnot: anatomia ja fysiologia, instrumentaatio ja perusmetodiikka, hematologia ja analyysimenetelmät I

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus; harjoitukset 8x4 t, kontaktiopetus; luennot 28 t, oppimistehtävät/
itsenäinen tiedonhankinta 30 t, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 t, oppimisen ohjaus 3 t, arviointi ja
palaute 20 t

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa, hyväksytysti tehdyt työselostukset, tentti

Arviointiasteikko: T 1 - K5

TB2018 Tilastotiede, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: tilastollisten menetelmien merkityksen osana tieteellistä tutkimusprosessia
yleisimmät otantamenetelmät, mittaasteikot, yksi- ja kaksiulotteisen frekvenssijakauman frekvenssijakauman tärkeimmät
tunnusluvut ja korrelaation regressioanalyysi ja tilastollisen testauksen. Opiskelija osaa: käyttää
opinnäytetyössään/projekteissaan otantamenetelmiä käyttää frekvenssijakaumaa, korrelaatiota ja tilastollista testausta
kuvailla aineistoa jakaumien, tunnusluvuin ja tutkia muuttujien välisiä riippuvuuksia

Keskeinen sisältö: Tutkimusaineiston keräys, käsittely ja graafinen esittäminen. Tietää tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja
esittämisen. On tietoinen tärkeimmistä tunnusluvuista, todennäköisyyslaskennasta, regressioanalyysistä sekä testauksen
periaatteista.

Edeltävät opinnot: Opinnäytetyö, TB5001, ja TB5002

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoitukset 20 t, luennot 20 t, oppimistehtävät 20 t, oppimisen ohjaus 4 t, arviointi
ja palaute 16 t

Oppimateriaali: Osoitetaan myöhemmin

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa ja hyväksytysti suoritetut tehtävät

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty

Opetuskieli: suomi

TB2020A Farmakologia ja toksikologia, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: erilaisille yhdisteille altistumisen, imeytymisen mekanismit, yhdisteiden
jakautumisen elimistössä sekä erittymisen elimistön vasteen toksisiiin yhdisteisiin farmakologiaa ja toksikologiaa ohjaavat
normit ja säädökset intoksikaatiotapauksissa vaadittavien laboratoriotutkimusten menetelmälliset periaatteet. Opiskelija osaa :
säilyttää ja hävittää oikealla tavalla farmakokineettisiä yhdisteitä käsitellä oikealla tavalla intoksikaatiopotilaiden näytteitä

Keskeinen sisältö: Vieraiden yhdisteiden kulkeutuminen elimistöön ja niiden erittäminen pois elimistöstä sekä elimistön
vasteet toksisiin yhdisteisiin. Lääkeaineiden testaukseen, säilytykseen, käyttöön ja hävittämiseen liittyvä lainsäädäntö ja
normiohjaus. Bioanalyytikon toiminta intoksikaationäytteiden käsittelyssä ja analysoinnissa.



Edeltävät opinnot: 1. ja 2. vuoden opinnot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luennot 30 t, Seminaari/ryhmätyöskentely 14  t, Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 15 t, Valmisteltuihin
oppimisaineistoihin perehtyminen 6 t, Oppimisen ohjaus 6 t, Arviointi ja palaute 10 t

Oppimateriaali: Timbrell J.A., Principles of Biochemical Toxicology, 1999.Taylor & Francis Ltd, London, UK.

Arviointiperusteet: Läsnäolo, vaatimustenmukaisesti tuotetut tehtävät.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

TB1007 Svenska för Bioanalytik, 3 op

Osaamisalueet: Opetus- ja ohjausosaaminen, kansainvälisyysosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joiden avulla hän selviytyy
bioanalyytikkona monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan tärkeä osa ammattitaitoa.
Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä bioanalyytikon työhön liittyvissä asiakastilanteissa asianmukaisella
tyylillä. Opiskelija vahvistaa edelleen oman ammattialansa sanaston hallintaa. Opiskelija osaa esitellä omaa
toimintaympäristöään ulkomaalaisille vierailijoille. Opiskelija osaa lukea oman ammattialansa tekstejä mm. tieteellisiä
artikkeleita sekä laatia kirjallisia esityksiä.

Keskeinen sisältö: Asiakastilanteet (näytteenotto, ohjaus ja opastus), suulliset esitelmät, ulkomaalaisten vierailijoiden
isännöinti, neuvottelu-/ kokoustilanteet, laboratoriotyön prosessi, oman ammattialan tekstien lukeminen, kirjallisten ohjeiden
laatiminen, tiivistelmän kirjoittaminen, posterin laatiminen, ammattisanastoa.

Edeltävät opinnot: TB1006 Sociala kontakter inom hälsovård

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h Oppimistehtävät/ itsenäinen tiedonhankinta 22 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 16 h. Arviointi ja palaute 2 h

Oppimateriaali: Opetusmonisteet

Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen tentti, aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: 0-5

TB1009 English for Biomedical Laboratory Scientists, 3 op

Osaamisalueet: Opetus- ja ohjausosaaminen, oppimistaidot, kansainvälisyysosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joiden avulla hän selviytyy
bioanalyytikkona monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoaan.
Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä bioanalyytikon työhön liittyvissä asiakastilanteissa asianmukaisella
tyylillä. Opiskelija vahvistaa edelleen oman ammattialansa sanaston hallintaa. Opiskelija osaa esitellä omaa
toimintaympäristöään ulkomaalaisille vierailijoille. Opiskelija osaa lukea oman ammattialansa tekstejä, mm. tieteellisiä
artikkeleita sekä laatia kirjallisia esityksiä.

Keskeinen sisältö: Asiakastilanteet (näytteenotto, ohjaus ja opastus), suulliset esitelmät, ulkomaalaisten vierailijoiden
isännöinti, neuvottelu-/ kokoustilanteet, laboratoriotyön prosessi, oman ammattialan tekstien lukeminen, kirjallisten ohjeiden
laatiminen, abstraktin kirjoittaminen, posterin laatiminen, ammattisanastoa.

Edeltävät opinnot: TB1008 Social Contacts in Health Care

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 22h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 16h. Arviointi ja palaute 2h

Oppimateriaali: Opetusmonisteet

Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen tentti, aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: 1-5



TB2002A Tautioppi ja ensiapu, 6 op

Osaamisalueet: Opetus- ja ohjausosaaminen, oppimistaidot

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yleisperiaatteet tautien synnystä ja elimistön reaktiot taudeissa. Opiskelija
ymmärtää tavallisimpien tautien etiologian, patofysiologian, diagnostiikan ja hoidon periaatteet. Opiskelija osaa hakea tietoa
sairauksien syntyyn, diagnostiikkaan hoitoon ja käypähoitosuosituksiin liittyvistä asioista. Opiskelija ymmärtää: välittömän
ensiavun tarpeen, maltillisen käyttäytymisen 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, reumataudit.
Ensiapu osana auttamistapahtumaa, ensiaputaktiikka, henkeä pelastava ensiapu, lasten ensiavun erityispiirteet ja yhteistyö
ensihoitoyksikön kanssa

Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 30t .Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta /
oppimipäiväkirja 20 t, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 t, oppimisen ohjaus 4 t, arviointi ja palaute 16 t,
EAHarjoitukset 20 t, luennot 24 t, itsenäinen tiedonhankinta 30 t, ohjaus 2 t, arviointi ja palaute 80 t

Oppimateriaali: Kumar, V, Cotran, R, Robbins, S 1997. Basic Pathology. Karttunen, T., Soini, Y., Vuola, K. Tautioppi. Edita
2005. Muu opettajan osoittama oppimateriaali

Arviointiperusteet: Osallistuminen kontaktiopetukseen (luennot), oppimispäiväkirja lääketieteellisten aineiden luennoilta ja
kirjallinen kuulustelu. EA Läsnäolo, hyväksytysti suoritettu tentti ja näyttöön perustuva hyväksytty suoritus
ensiapuharjoituksissa

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Opetuskieli: suomi

TB2004A Molekyylibiologia ja analyysimenetelmät, 6 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen vaiheen osaaminen, oppimistaidot, eettinen osaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: * mikä on solun rakenne, sen organellien rakenteet sekä niiden tehtävät, * tuman
rakenteen ja tehtävät, * solusyklin vaiheet, * geenien rakenteen ja tehtävät sekä DNA:n replikaation, * mutaatioiden ja
ympäristön vaikutuksen geeneihin, * yksilön kehityksen genetiikan, * syövän biologian, * erilaisten yhdistelmä-DNA-
tekniikoiden perusteet, * PCR:n perusteet. Opiskelija osaa: * solu organellien rakenteet ja niiden merkityksen solun
toiminnalle, * periytymisen perusteet 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 yhteyteen, kromosomimuutosten yleisyyteen ja niistä
aiheutuviin sairauksiin. Opiskelija osaa DNA:n ja RNA:n rakenteet, replikaation, transkription ja translaation kulun,
mutaatioiden synnyn, millainen on geenien ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Opiskelija tietää yksilön kehityksen
genetiikan (yhdestä solusta yksilöksi ja tätä ohjaavat tekijät), millainen on syövän biologia, tuumorisolujen toiminnan ja
syövän synnyn mekanismin, proto-onkogeenien ja onkogeenien toiminnan. Opiskelija osaayhdistelmä-DNA-tekniikan
perusteiden, RLFP:n eli restriktioenstyymifragmenttien pituuksien tutkimisen, DNA:n sekvenssoinnin sekä PCR:n teorian ja
perusteet.

Edeltävät opinnot: Instrumentaatio ja laboratoriotekniikka TB1003, Kemian perusteet TB1004, Biokemia ja
analyysimenetelmät TB2003

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset (13 x 5h) 65h, Kontaktiopetus, luennot 50h,
Ryhmätyösktentely 12h, Oppimistehtävät 24h, Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20h, Oppimisen ohjaus 8h,
Arviointi ja palaute, tenttiin valmistautuminen 61h.

Oppimateriaali: Solu- ja molekyylibiologia, M. Niemi, I. Virtanen, E. Vuori, WSOY, Tunnilla osoitettu materiaali.

Arviointiperusteet: Tenttiin osallistuminen ja sen arviointi (numeerinen), läsnäolo tunneilla, laboratorioharjoituksiin
osallistuminen ja työselostuksien tekeminen töistä, muut vaatimusten mukaan tehdyt oppimistehtävät.

Arviointiasteikko: T1 - K5



Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelun osuus 3 op. Koostumus: Laboarotioharjoitukset 65h, työselostusten ja työpäiväkirjan

TB1003A Instrumentaatio ja laboratoriotekniikka, 8 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: * työsuojelun, -työturvallisuuden ja työterveyshuollon merkityksen
laboratoriotyöntenkijän osalta sekä näiden pohjana olevan lain säädännön. * Kemikaalilainsäädännön periaatteen. * aseptisen
työskentelyn perusteet. * opetuslaboratorion laatukäsikirjan rakenteet työtä ohjaavat 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 mukaisen toiminnan. *
työskennellä opetuslabvoratorionlaatukäsikirjan ohjaamalla tavalla. * käyttää laboratoriolaitteita. * laskea erilaisten liuosten ja
laimennosten pitoisuudet. * laskea analyysitulokset ja niihin liittyvät tilastolliset menetelmät. * valmistaa laskemiensa tietojen
perusteella oikean pitoisuuden omaavia liuoksia ja laimennoksia

Keskeinen sisältö: Opiskelija tietää: työsuojelun ja -turvallisuuden sekä työterveyshuollon merkityksen laboratoriotyössä
sekä näiden pohjana oleva lainsäädäntö ja miten kemikaalilainsäädäntö ohjaa työskentelyä. Opiskelija osaa bioanalyytikon
aseptisen työskentelyn laboratoriossa. Opiskelija ymmärtää mikä on opetuslaboratorion laatukäsikirja ja millaisia työtä
ohjaavia seikkoja se sisältää, mitkä ovat laboratoriotyöskentelyn periaatteet, laboratoriossa käytettävät peruslaitteet ja
välineistö sekä näiden oikeaoppinen käyttö. Opiskelija osaa laskutoimitukset analyysien yhteydessä, näiden tilastollisen
käsittelyn, kuinka määritetään liuosten pitoisuudet ja laimennokset sekä näiden valmistamisen. Opiskelija tietää mitä on
energia ja sen eri olo-muodot sekä termodynamiikan perusteet, mitä on sähkömagneettinen säteily ja millaisissa yhteyksissä
se ilmenee laboratoriossa (UV/VIS-valon ominaisuudet ja käyttö spektroskopiassa), mitkä ovat pyörimisliikkeen ja
sentrifugaation perusteet, sentrifugin käyttö laboratoriossa, mitä ovat säteily ja radioaktiivisuus sekä niiden hyödynnettävyys
laboratoriossa, miten varattu kappale liikkuu sähkökentässä sekä tämän sovelluksena elektroforeesi.

Edeltävät opinnot: Ei ole

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset (15 x 4 t) 60 t, Kontaktiopetus, luennot 44 t,
Ryhmätyöskentely 35 t, Oppimistehtävät 46 t, Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 25 t, Oppimisen ohjaus 12 t,
Arviointi ja palaute 45 t.

Oppimateriaali: Tunneilla jaettava materiaali sekä Pekka O. Lehtonen: Kemian laskut laboratoriossa, Opetushallitus, 2002 tai
uudempi painos.

Arviointiperusteet: Tentti, työselostukset palautettu ja hyväksytty, tunneilla annetut kirjalliset tehtävät tehty ja palautettu
sekä hyväksytty.

Arviointiasteikko: hyv./hyl.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelun osuus 3 op. Koostumus: 60h laboratorioharjoituksia, 9h työpäiväkirjan ja -selostusten
tekeminen, 12h laskuharjoituksia.

TB2006A Histo- ja sytologia sekä analyysimenetelmät, 6 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen
vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin postanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaaminen, oppimistaidot

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: histo- ja sytologisten tutkimusten merkityksen ja käytettyjen menetelmien
periaatteet käytettyjen menetelmien biokemialliset reaktiot histologian kannalta tärkeimmät kudosrakenteet virtsan
perustutkimuksen punktionesteiden tutkimusten periaatteet tutkimustulosten kliinisen merkityksen. Opiskelija osaa: käsitellä
histo- ja sytologisia näytteitä sekä valmistaa preparaatteja tehdä keskeiset värjäykset tunnistaa sytologiset normaalilöydökset
tehdä virtsan perustutkimuksen tehdä nenän sytologisen tutkimuksen tutkia punktionesteitä tulkita laaduntarkkailukierrosten
tuloksia

Keskeinen sisältö: Opiskelija tietää mikä merkitys on histologisilla ja sytologisilla tutkimuksilla osana elimistön tutkimista.
Opiskelija hallitsee kliinisen laboratoriotyöprosessin mukaisen toiminnan käsiteltäessä histo- ja sytologisia näytteitä.; näytteitä
käsiteltäessä ja valimstettaessa preparaatteja. Opiskelija hallitsee virtasan perustutkimusen, punktionesteiden 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: Harjoitukset (hist,-syt. 5 x 3t=15t,  Luennot 45 t,Seminaari/ryhmätyöskentely 20 t,
Käytännön harjoittelu 34t,Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 20 t, Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen
20 t, Oppimisen ohjaus 4 t, Arviointi ja palaute 4 t

Oppimateriaali: Kliininen sytologia. Irtosolu-, harjairtosolu- ja ohutneulabiopsiatutkimukset. 1994. Toim. Ari Koivuniemi.
Kandidaattikustannus. 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 techniques. 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. OSA 2: Honkanen, M. & Lindberg J. Bürkerin laskukammion täytön vakiointimahdollisuudet. Bioanalyytikko
3/2000; 6-14. Ikäheimo, R. Virtsatiesairauksien käypä diagnostiikka. Moodi 1/2001:48. Kouri, T. Virtsan sakan värjäys. Moodi
4-5/2000:162-163. Kouri, T. & Pohjavaara, S. 2002. Virtsan mikroskopia-löydösten kliininen merkitys. 118, 1845-1855. Lalla,
M. Kudosnesteiden käsittely ja kliininen merkitys. 2/2000:54-56. Lalla, M. 2002. Punktionesteet: kemialliset
tutkimukset.Moodi 1, 42-43. Lindell, O. Verta virtsassa. Duodecim 2000:818-825. Metso, T. 2002. Nenän limakalvon ja
ysköksen solut: näytteenotto, värjäys ja laadunarviointi. Moodi 1, 44-45. Mulari, I. Virtsan perustutkimukset ? hoitoyksikön ja
pienen laboratorion menetelmät. Laboratoriolääketiede 2000:19-20. Pirttilä, T. & Oksi, J. Tarvitaanko selkäydinneste-
tutkimuksia 2000-luvulla? Suomen lääkärilehti 14/2001:1621-1627. Pohjavaara, S., Harmoinen, A. & Kouri, T. Elimistön
nesteiden osoitusmenetelmiä. Suomen lääkärilehti 4/2001:409-411. Suomen nefrologiyhdistys ja Yleislääketieteen yhdistys.
Virtsatieinfektiot. Duodecim 2000;116:782-792. Suositus virtsan perustutkimuksia ja bakteeriviljelyä varten. Moodi 7/1999
Erillisjulkaisu. Labquality. Strasinger, S.K. 1994. Urinalysis ja Body Fluids. Tienhaara, A. 2002. Punktionesteet: solujen
tutkiminen. Moodi 1, 43-44. Virtsan sakan mikroskopia. Tärkeimmät kliiniset löydökset tulkintaa helpottavina kuvina.
Reagena.

Arviointiperusteet: Läsnäolo, vaatimustenmukaisesti tuotetut työselostukset, tentti

Arviointiasteikko: T1-K5

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelun osuus 4 op

TB2026 Laadunvarmistus kliinisessä laboratoriotyössä, 3 op

Osaamisalueet: Laatuosaaminen, oppimistaidot, eettinen osaaminen

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää: laadunvarmistuksen merkityksen terveydenhuollossa ja kliinisessä laboratoriotoiminnassa,
laadunvarmistuksen käsitteistön sisällön, terveydenhuollossa ja laboratoriossa käytettävien laatujärjestelmien taustan sekä
laatukäsikirjan merkityksen laboratoriotoimintaa ohjaavana tekijänä
sisäisen ja ulkoisen auditoinnin merkityksen laboratoriotoiminnassa.
Opiskelija osaa:  arvioida laboratoriotyön luotettavuutta laboratoriossa olevien laatujärjestelmien kautta sekä soveltaa sisäisen
laadunohjauksen ja ulkoisen laadunarvioinnin menetelmiä työskennellessään laboratoriossa
käyttää laatujärjestelmän arviointiin liittyviä menetelmiä.

Keskeinen sisältö:

Mitä laadunvarmistus kliinisessä laboratoriossa tarkoittaa
Millaisia toimenpiteitä laadunvarmistus pitää sisällään
Kuinka laatukäsikirja ohjaa kliinisen laboratorion toimintaa
Mitkä ovat työntekijän vastuut ja velvoitteen laadunvarmistuksen osalta kliinisessä laboratoriotyössä

Edeltävät opinnot: Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä, osa I, Laboratoriotoiminnan perusteet, instrumentaatio- ja
laboratoriotekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus luennot 16h, seminaari-/ryhmätyöskentely osallistuminen(sisältää
ohjauksen) 20h, oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 21h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 20h, oppimisen ohjaus 2h, arviointi ja palaute 2h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Osallistuminen kontaktiopetukseen, vaatimusten mukaisesti tuotetut, arvioitavat oppimistehtävtät.

Arviointiasteikko: T1 - K5



TB2027A Biokemian ja hematologian analyysimenetelmät, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää  laajempia kokonaisuuksia analytiikasta kliinisessä laboratoriotyöskentelyssä,  kurssilla käytettyjen
erikoisanalytiikkaa vaativien menetelmien perusteita,  menetelmien soveltamisen laboratoriotyöskentelyssä ja oman toiminnan
vaikutuksen analytiikkaan.
Opiskelija osaa: käyttää hyväkseen erikoisempia analyyttisiä menetelmiä kliinisessä laboratoriossa
etsiä tietoa perusanalytiikasta poikkeavista tutkimuksista.

Keskeinen sisältö:

Mitkä tekijät vaikuttavat rutiinianalytiikkaan kliinisessä laboratoriossa
Kuinka syvennän rutiinianalytiikan tietämystä
Kuinka syvennän tietämystäni erityisanalytiikan osalta
Millaisia rutiinista poikkeavia analyysimenetelmiä voidaan käyttää biokemian ja hematologian alueilla

Edeltävät opinnot: Immunologia ja analyysimenetelmät, Hematologia ja analyysimenetelmät I ja II, biokemia ja
analyysimenetelmät I ja II

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Kontaktiopetus; luennot 30 t, käytännön harjoittelu 28 t, oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta 23 t, valmisteltuihin
oppimisaineistoihin perehtyminen 20 t, oppimisen ohjaus 2 t, arviointi ja palaute 4 t

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa, hyväksytysti tehdyt työselostukset, tentti.

Arviointiasteikko: T1 - K5

Opetuskieli: suomi

TB2028 Johtaminen, kehittäminen ja yrittäjyys, 5 op

Osaamisalueet: Eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, kehittämisosaaminen

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää: toimivan työyhteisön toimintaan vaikuttavia asioita ja ilmiöitä, yrittäjänä toimimisen lähtökohdat
 eri yritysmuotojen ominaisuudet.
Opiskelija osaa: tunnistaa työyhteisön toimintaan vaikuttavia asioita ja ilmiöitä, johtaa moniammatillista tiimiä sekä osaa
laatia palvelujen tuottamiseen liittyviä asiakirjoja että osaa etsiä lisätietoa eri viranomaisilta.

Keskeinen sisältö:

Minkälaista johtajuutta ja osaamista laboratorioalan yrityksessä edellytetään
 Miten lainsäädäntö ohjaa laboratoriotoimintaa
Millaisia yritysmuotovaihtoehtoja on olemassa

Edeltävät opinnot: 1., 2., ja 3. lukuvuoden opinnot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Kontaktiopetus, luennot 20 t, seminaari-/ryhmätyöskentely (sis. ohjauksen) 10 t, oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta
(sis. ohjauksen) 14 t, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 t, oppimisen ohjaus 4 t, arviointi ja palaute 3 t.
Verkko-opintoja  2 op.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa, vaatimusten mukaisesti tuotetut oppimistehtävät, tentti



Arviointiasteikko: T1- K5

Opetuskieli: suomi

TB20051 Preanalytikka ja asiakkaan ohjaus, 5 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen,
oppimistaidot, eettinen osaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää aseptisen työskentelyn merkityksen preanalyyttisessa toiminnassa,
laboratoriotutkimusten preanalyyttiset tekijät ja niiden vaikutukset laboratoriotulokseen. Opiskelija ymmärtää asiakkaan /
potilaan ohjauksen periaatteet ja merkityksen laboratoriotutkimuksissa. Opiskelija osaa toteuttaa aseptisen työskentelyn
periaatteita työskentelyssään, osaa ohjata potilaita ja henkilökuntaa asiakaslähtöisesti laboratorionäytteenottoon ja osaa ottaa
näytteitä preanalyyttiset tekijät huomioiden ja osaa arvioida näytteen laadun.

Keskeinen sisältö: Preanalytiikka laboratoriotutkimusprosessissa. Asiakkaan ohjaaminen laboratoriotoiminnassa.
Laboratorionäytteenoton periaatteet. Aseptinen työskentely laboratoriotyössä.

Edeltävät opinnot: Laboratoriotoiminnan perusteet, anatomia ja fysiologia, instrumentaatio ja laboratoriotekniikka, tautioppi

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 8x4 t, Kontaktiopetus, luennot 26 t. Seminaari- /
ryhmätyöskentelyyn osallistuminen 10 t. Käytännön harjoittelu 6x3 t. Oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta 20t.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 t. Oppimisen ohjaus 6 t. Arviointi ja palaute 15 t.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa, hyväksytysti suoritettu seminaariesitelmä, tenttiin osallistuminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

TB20172 Projektiopinnot, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, työyhteisöosaaminen, kehittämisosaaminen

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää: projektityön peruskäsitteistön, projektipäällikön / ohjausryhmän tehtävät ja vastuun,
neuvottelutaitojen tärkeyden projektin eri vaiheissa.
Opiskelija osaa: laatia projektisuunnitelman, laatia projektiraportin, toimia projektiryhmän vastuullisena jäsenenä.

Keskeinen sisältö:

Miten onnistunut projekti suunnitellaan ja raportoidaan
Mitkä ovat ryhmän kehittymisen vaiheet
Millaisia tehokkaita työtapoja projekti organisaationa edellyttää

Edeltävät opinnot: 1.vuoden opinnot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus luennot 16h, seminaari-/ryhmätyöskentely osallistuminen(sisältää
ohjauksen) 20h, oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 21h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 20h, oppimisen ohjaus 2h, arviointi ja palaute 2h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa, vaatimusten mukaisesti tehdyt oppimistehtävät, tentti

Arviointiasteikko: T1 - K5



TB20171 Tutkimustyön menetelmät, 4 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eettinen osaaminen, kehittämisosaaminen

Osaamistavoitteet: Antaa opiskelijoille käytännön valmiuksia tehdä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuksia, Opiskelija
oppii analysoimaan ja arvioimaan laboratoriolääketieteen tutkimuksia, niiden merkitystä ja käyttöä. Opiskelija ymmärtää
laadullisen tutkimustradition, määrällisen tutkimustradition ja työelämän kehittämistehtäville asetettuja vaatimuksia.
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida esimerkeiksi otettuja harjoitustutkimuksia ja perustella ratkaisunsa sekä valita omaan
opinnäytetyöhön soveltuvat menetelmät.

Keskeinen sisältö: Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimustraditio ja tutkimusprosessi. Erilaiset tutkimusasetelmat.
Työelämän kehittämistehtävät. 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 perehtyminen 64 t, ohjaus 2 t, arviointi ja palaute 4 t. Projektiopinnot:
Kontaktiopetus,  Projektisuunnitelma, Projektin toteutus

Oppimateriaali: Hirsjärvi.S., Remes.P. & Sajavaara.P. 2004.Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. Heikkilä Tarja. 2004.
Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.

Arviointiperusteet: Läsnäolo, hyväksytysti suoritetut tehtävät ja tentti.

Arviointiasteikko: T1 - K5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: Tutkimustyön menetelmät 4 op ja projektiopinnot 3 op.

TB2014B Johtaminen ja kehittäminen, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, työyhteisöosaaminen, kehittämisosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: terveystaloustieteen merkityksen toiminnan vaikuttavuuden, tuottavuuden ja
tehokkuuden arvioinnissa ja terveyspalveluiden tuottamisessa strategisen johtamisen ja strategiaprosessin tuloksellisuuden
välineenä toiminnanohjauksessa käytettäviä menetelmiä tuloskortin strategian toteutuksen mittarina. Opiskelija osaa: tehdä
prosessimaisen kuvauksen arvioida organisaation strategisia lähtökohtia tuottaa prosessikuvauksena tilaaja-tuottajamallin
tehdä tuloskortin

Keskeinen sisältö: Terveystaloustiede: Hallinnollisten ja taloudellisten tekijöiden merkitys terveyspalvelutuotantoprosessissa.
Tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden käsitteet terveyspalveluiden tuottamisessa. Johtaminen: Strategiaprosessin
johtaminen, toiminnan ohjaus sekä tulosten arviointi tasapainotetun mittariston avulla.

Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 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

Oppimateriaali: Osoitetaan myöhemmin

Arviointiperusteet: Läsnäolo, vaatimusten mukaisesti tuotetut oppimistehtävät, tentti

Arviointiasteikko: T1-K5

Opetuskieli: suomi

VALINNAISET OPINNOT



TB2021 Projektioppiminen ja osaamisen syventäminen, 9 op

Osaamisalueet: Opetus- ja ohjausosaaminen, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, kehittämisosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: syvällisemmin jonkin biolaboratoriolääketieteen osa-alueen tietoperustan kyseisen
alueen menetelmällisiä periaatteita projektitoiminnan periaatteet toiminnan vaikuttavuuteen liittyvän tutkimuksen. Opiskelija
osaa: tehdä erityisanalytiikkaa valitsemaltaan biolaboratoriolääketieteen osa-alueelta, osaa tehdä projektisuunnitelman ja
toteuttaa kehittämishankkeen ja raportoida tulokset posterin tai tieteellisen artikkelin muodossa

Keskeinen sisältö: Opiskelija syventää näkemystään biolaboratoriolääketieteestä joko kehittämisprojektien tai syventävän
harjoittelun avulla. Opiskelija hallitsee projektin toteutuksen ja osaa soveltaa sitä työelämän tutkimus- ja
kehittämishankkeissa sekä osoittamaan kehittämishankeen vaikuttavuuden. Syventävien opintojen tai hankkeen pohjalta
opiskelija tuottaa posterin tai tieteellisen artikkelin

Edeltävät opinnot: 1., 2., ja 3. lukuvuoden opinnot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytännön harjoittelu 130 t. Oppimistehtävä/itsenäinen tiedonhankinta 80 t.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 80 t. Oppimisen ohjaus 10 t. Arvioionti ja palaute 20 t.

Oppimateriaali: Osoitetaan myöhemmin

Arviointiperusteet: HOPSissa määritelty tuotos

Arviointiasteikko:

hyväksytty / hylätty

Opetuskieli: englanti

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelu 6 op. Jokaiselle opiskelijalle määritellään henkilökohtaisen opetussuunnitelman kautta
tämän osion toteutus ja sisällölliset tavoitteet tarkennettuna

HARJOITTELU

TB4001 Kliininen harjoittelu I, 5 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaaminen, opetus- ja
ohjausosaaminen, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää laboratoriotutkimusprosessin luonteen perusterveydenhuollon ja aluesairaalan
laboratorioissa, perusterveydenhuollossa / aluesairaalassa tehtävien keskeisten potilas- ja näytetutkimusten merkityksen
potilaan hoidossa, teoreettisen tiedon merkityksen kl. laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheissa. Opiskelija tietää
vieritutkimusten käyttöindikaatiot. Opiskelija osaa soveltaa teoreettista tietoa käytännön työtehtävissä, osaa ohjata asiakkaita
ja henkilöstöä näytteenottoon liittyvissä asioissa. Opiskelija osaa näytteenottoon, käsittelyyn, säilytykseen ja kuljetukseen
liittyvät asiat, osaa suorittaa perustutkimuksiin kuuluvat potilas- ja näytetutkimukset sekä tavallisimmat vieritestit

Keskeinen sisältö: Laboratoriotoiminta perusterveydehuollossa, toiminnan organisointi ja yhteistyö eri yksiköiden välillä.
Potilaan ohjaus ja näytteiden ottaminen, esikäsittely, säilytys ja kuljetus. Potilas- ja näytetutkimuksissa käytettävien laitteiden
toimintaperiaatteet ja ohjattu käyttäminen.

Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot, hematologia ja analyysimenetelmät, vieritestien käyttö ja ohjaus

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytännön harjoittelu 129 t., johon sisältyy oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
Arviointi ja palaute 4 t

Arviointiperusteet: Harjoittelun suorittaminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Opetuskieli: suomi



TB4002 Kliininen harjoittelu II, 13 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen
vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin postanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaaminen, oppimistaidot,
eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää laboratoriotoiminnan merkityksen erikoissairaanhoidossa ja osana potilaan hoitoa,
sosiaalisten taitojen merkityksen hyvässä asiakaspalvelussa. Opiskelija ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen käytännön
työtehtäviä ohjaavana tekijänä kl. laboratoriotyöprosessin eri. vaiheissa. Opiskelija ymmärtää kliiniskemiallisten ja
hematologisten tutkimusmenetelmien periaatteet, käytettävien analysaattoreiden toimintaperiaatteet ja laadunvarmistuksen
merkityksen laboratoriotyössä. Opiskelija osaa soveltaa teoreettista tietoa käytännön työtehtävissä, osaa suorittaa
keskeisimmät kemialliset ja hematologiset tutkimukset erikoissairaanhoidon laboratoriossa, osaa toteuttaa
tarkoituksenmukaista laadunhallintaa.

Keskeinen sisältö: Laboratoriotoiminta erikoissairaanhoidossa, sosiaalisten taitojen merkitys palvelutuotanto-
ketjuprosessissa, kemialliset analyysimenetelmät ja analysaattorit, hematologiset analyysimenetelmät ja analysaattorit.
Laadunvarmistus

Edeltävät opinnot: 1. ja 2. vuoden opinnot, kliininen harjoittelu I

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytännön harjoittelu 236 t, sisältää oppimispäiväkirjan kirjoittamisen. Arviointi ja
palaute 4 t

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet: Harjoittelujakson suorittaminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

TB4003 Kliininen harjoittelu III, 14 op

Osaamisalueet: Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin analyyttisen
vaiheen osaaminen, laboratoriotutkimusprosessin postanalyyttisen vaiheen osaaminen, laatuosaaminen, oppimistaidot,
eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kl. fysiologisen, mikrobiologisen, kl. kemian ja hematologian erikoistutkimuksen
teoreettisen perustan ja tutkimusindikaation, ymmärtää potilaan esivalmistelun ja ohjauksen merkityksen potilas- ja
näytetutkimuksissa. Opiskelija ymmärtää verensiirtotutkimusten ja verensiirtotoiminnanteoreettisen perustan. Opiskelija osaa
soveltaa teoreettista tieto käytännön työtehtävissä ja asiakaspalvelussa, osaa suorittaa ohjatusti tavallisimmat kl. fysiologian
perustutkimukset, mikrobiologiset perustutkimukset. Osaa hematologisten ja kemiallisten erikoistutkimusten näytteiden
käsittelyvaiheet. Osaa suorittaa luotettavasti tärkeimmät verensiirtotutkimukset

Keskeinen sisältö: Toiminta kl. fysiologian, neurofysiologian, isotooppilääketieteen ja mikrobiologian laboratoriossa. Kl.
kemian ja hematologian erikoistutkimukset, veripankkitoiminta

Edeltävät opinnot: 1. ja 2. vuoden opinnot, käytännön harjoittelu I ja käytännön harjoittelu II

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytännön harjoittelu 464 t, sisältää oppimispäiväkirjan kirjoittamisen. Oppimisen
ohjaus 12t, arviointi ja palaute 4t

Arviointiperusteet: Harjoittelujakson suorittaminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Opetuskieli: suomi

OPINNÄYTETYÖ

TB5001 Opinnäytetyö I, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eettinen osaaminen, kehittämisosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: opinnäytetyöprosessin osana ammatillista kehittymistä teorian ja tiedon
merkityksen käytännön toiminnan perustana kriittisen työ- ja tutkimusotteen merkityksen opinnäytetyöprosessin ja
raportoinnin periaatteet. Opiskelija osaa: valita aiheen työelämälähtöisesti ja perustella sen tärkeyden alansa kannalta tehdä
opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai kehitystehtävän hankkia ja analysoida kriittisesti opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa



tulkita 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. Opinnäytetyön/kehitystehtävän prosessin
hallinta. Ammatillisen viestinnän hallinta. Hyväksytysti toteutettu ideaseminaari.

Edeltävät opinnot: Tutkimustyön menetelmät TB2017, Tilastotiede TB2018

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 6 t, seminaarit 20 t, itsenäinen tiedonhankinta 40 t, oppimisen ohjaus 4 t,
arviointi ja palaute 10 t

Oppimateriaali: Osoitetaan myöhemmin

Arviointiperusteet: Hyväksytysti toteutettu ideseminaari

Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä

Opetuskieli: suomi

TB5002 Opinnäytetyö II, 9 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eettinen osaaminen, kehittämisosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: opinnäytetyöprosessin osana ammatillista kehittymistä teorian ja tiedon
merkityksen käytännön toiminnan perustana kriittisen työ- ja tutkimusotteen merkityksen opinnäytetyöprosessin ja
raportoinnin periaatteet. Opiskelija osaa: valita aiheen työelämälähtöisesti ja perustella sen tärkeyden alansa kannalta tehdä
opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai kehitystehtävän hankkia ja analysoida kriittisesti opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa
tulkita ja tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä tuloksesta kirjallisen ja suullisen raportoinnin antaa oman ammattialan
osaamiseen liittyvää palautetta ja kritiikkiä

Keskeinen sisältö: Ammatillisen tiedon soveltaminen opinnäytetyössä. Opinnäytetyön/kehitystehtävän prosessin hallinta.
Ammatillisen viestinnän hallinta. Hyväksytysti toteutettu suunnitteluseminaari.

Edeltävät opinnot: Tutkimustyön menetelmät TB2017, Tilastotiede TB2018, Opinnäytetyö I TB5001

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Seminaarit 24 t, Itsenäinen tiedonhankinta 200 t, Oppimisen ohjaus 6 t, Arviointi ja
palaute 10 t

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointiperusteet: Vaatimusten mukaisesti toteutettu suunnitteluseminaari

Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä

Opetuskieli: suomi

TB5003 Opinnäytetyö III, 3 op

Osaamisalueet: Eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, kehittämisosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: opinnäytetyöprosessin osana ammatillista kehittymistä teorian ja tiedon
merkityksen käytännön toiminnan perustana kriittisen työ- ja tutkimusotteen merkityksen opinnäytetyöprosessin ja
raportoinnin periaatteet. Opiskelija osaa: valita aiheen työelämälähtöisesti ja perustella sen tärkeyden alansa kannalta tehdä
opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai kehitystehtävän hankkia ja analysoida kriittisesti opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa
tulkita ja tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä tuloksesta kirjallisen ja suullisen raportoinnin antaa oman ammattialan
osaamiseen liittyvää palautetta ja kritiikkiä

Keskeinen sisältö: Ammatillisen tiedon soveltaminen opinnäytetyössä. Opinnäytetyön/kehitystehtävän prosessin hallinta.
Ammatillisen viestinnän hallinta. Hyväksytysti toteutettu tutkimusseminaari ja viimeistelty työ

Edeltävät opinnot: Tutkimustyön menetelmät TB 2017, Tilastotiede TB2018, Opinnäytetyö I TB5001 ja II TB5002

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 4 t, seminaarit 24 t, itsenäinen tiedonhankinta 36 t, ohjaus 6 t, arviointi ja
palaute 10 t

Oppimateriaali: Osoitetaan myöhemmin



Arviointiperusteet: Vaatimusten mukaan toteutettu opinnäytetyöprosessi

Arviointiasteikko: T1 - K5

Opetuskieli: suomi
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