
Hoitotyön koulutusohjelma

SUORITETTAVA  TUTKINTO

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,
Sairaanhoitaja (AMK), 210 op

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä yhteiskunnassa on potilaiden hoitaminen. Työssään sairaanhoitaja tukee
yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttä muuttuvissa olosuhteissa ja eri
toimintaympäristöissä kuten perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen
sektorin alueilla. Hän toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on samanaikaisesti terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia
ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitaja tukee eri elämänvaiheissa olevien ihmisten ja yhteisöjen
voimavaroja. Hän auttaa ihmistä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Sairaanhoitaja tuo hoitotyön
asiantuntemuksen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Sairaanhoitaja toimii itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana hoitaessaan
potilaita ja toteuttaessaan potilaan kokonaishoidossa lääkärin ohjeiden mukaista lääketieteellistä hoitoa. Sairaanhoitaja tuo
asiantuntemuksensa moniammatilliseen ja eri hallintokuntien väliseen yhteistyöhön, mikä edellyttää vastuunottoa ja selkeää
näkemystä omasta vastuualueesta sekä toisten asiantuntemuksen tuntemista ja kunnioittamista. Sairaanhoitajan toimintaa
ohjaavat hoitotyön arvot, eettiset periaatteet, säädökset ja ohjeet. Hänen ammatillisen toimintansa lähtökohtana ovat kulloinkin
voimassa oleva lainsäädäntö ja Suomen terveyspoliittiset linjaukset. Sairaanhoitaja käyttää näyttöön perustuvassa hoitotyössä
hyväksi ammatillista asiantuntemustaan, potilaan tarpeisiin ja kokemuksiin perustuvaa tietoa sekä hoitosuosituksia ja
tutkimustietoa. Sairaanhoitajan työ perustuu hoitotieteeseen. Hoitotyön ammatillisessa päätöksenteossa käytetään monitieteistä
tietoperustaa. Hoitotyön osaaminen edellyttää sairaanhoitajalta ajantasaista hoitotieteen, lääketieteen ja farmakologian sekä
yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tuottamaan tutkimustietoon perustuvaa teoreettista osaamista. Sairaanhoitajan
ammatissa toimiminen edellyttää vahvaa eettistä ja ammatillista päätöksentekotaitoa. Sairaanhoitaja osaa hankkia ja arvioida
kriittisesti tietoa ja käyttää sitä toimintansa perusteena sekä työyhteisönsä kehittämisessä ja arvioinnissa. Sairaanhoitaja on
vastuussa ammattitaitonsa ja ammattinsa kehittämisestä. Hän toteuttaa, johtaa ja arvioi näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja
vastaa tutkimukseen perustuvasta hoitotyön laadusta ja sen kehittämisestä. Sairaanhoitaja (AMK)-koulutuksessa noudatetaan
ammattikorkeakoululakia 351/2003 ja asetusta 352/2003, terveysalan ammattien valtakunnallista sairaanhoitajan
osaamiskuvausta sekä yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien toimintaa säätelevää EY-direktiiviä 2005/36/EY.

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 210 opintopistettä, joista perusopintoja on 41 op, ammattiopintoja 76 op, ammattitaitoa edistävä
harjoittelua 90 op, joka sisältää opinnäytetyöopinnot 15 op ja vapaasti valittavia opintoja 3 op. Opinnot rakentuvat
vuositeemoista, joissa kuvataan opiskelijoiden osaamistavoitteet. Osaamistavoitteet ja koulutuksen osaamisvaatimukset
rakentavat opiskelijan omaa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Oppimisprosessin yleiskuvaus

Ammatillisen kasvun polku muodostuu vuositeemoista. Vuositeemat ja opiskelijan osaamistavoitteet ovat seuraavat: 1. vuosi:
Vuositeema: Ihmisen tuntija ja hoitotyön perusvalmiuksien harjoittelija Osaamistavoitteet: - tuntee ihmisen tarpeet ja
harjaantuu käyttämään hoitotyön auttamismenetelmiä - ymmärtää eettisyyden ja arvot hoitotyössä - tuntee sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintaympäristön 2. vuosi: Vuositeema: Terveyden edistämisen oppija ja kliinisen hoitotyön soveltaja
Osaamistavoitteet: - tuntee keskeiset kansanterveyden ongelmat ja lääketieteelliset sairaanhoitoa vaativat akuutit tilanteet -
harjaantuu yksilön, perheen ja yhteisön terveyden edistämisen osaamisessa - harjaantuu ja osaa soveltaa keskeisiä kliinisen
hoitotyön auttamismenetelmiä 3. vuosi: Vuositeema: Pitkäaikaissairaanhoidon ja kulttuurisen hoitotyön soveltaja sekä
tutkimus- ja kehittämistyön harjoittelija Osaamistavoitteet: - Harjaantuu eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien erilaisia
sairauksia sairastavien ihmisten hoitoon erilaisissa ympäristöissä - harjaantuu hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyössä 4. vuosi:
Vuositeema: Hoitotyön asiantuntijuuteen ja johtamisosaamiseen kehittyjä Osaamistavoitteet: - osaa toimia sairaanhoitajana -
osaa toimia hoitotyön kehittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana - osaa johtaa tiimiä ja omaa valmiudet kehittää
työyhteisöä. Oppimista edistävää harjoittelua on 90 op (johon sisältyy opinnäytetyö 15 op). Jokaiseen vuositeemaan sisältyy
ammattiopintoihin liittyvää harjoittelua. 1.vuosi: Orientoiva harjoittelu 6 op Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu 9 op 2.
vuosi: Terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän hoitotyön harjoittelu 7 op, Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu
7 op, Kliinisen hoitotyön harjoittelu 15 op 3. vuosi: Pitkäaikaissairaanhoitotyön harjoittelu 8 op, Lasta odottavan perheen, lasten
ja nuorten hoitotyön harjoittelu 7 op. 4. vuosi: Hoitotyön syventävien opintojen harjoittelu 16 op.

Opiskelijaohjaus ja arviointi

Opiskelijan oppimista ja itseohjautuvuutta tuetaan systemaattisesti koko opiskelun ajan. Opiskelijaohjausta toteutetaan
henkilökohtaisena ohjauksena sekä pienryhmä- ja virtuaaliohjauksena. Opiskelijalla on oma tuutoropettaja koko koulutuksen
ajan. Tuutoropettaja ohjaa opiskelijaa laatimaan henkilökohtaisen opiskeluohjelman (HOPS). Tuutoropettaja ohjaa ja seuraa
opiskelijan opintojen edistymistä sekä ohjaa opiskelijan ammatillista kehittymistä opintojen aikana. Arvioinnissa noudatetaan
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tutkintosäännön arviointiohjetta. Oppimisen arvioinnissa käytetään opiskelijan
itsearvointia, vertaisarviointia sekä ohjaajien ja opettajien antamaa arviointia. Arviointi on kehittävää ja opiskelijan ammatillista
kasvua tukevaa arviointia.



Opiskelijapalaute ja sen käsittely

Jokaisesta opintojaksosta kerätään opiskelijoilta palautetta, jonka pohjalta opintojaksoa arvioidaan ja kehitetään. OPALA-
järjestelmän avulla opiskelijat antavat suunnitelmallisesti palautetta neljä kertaa opintojen aikana. (Tulokysely, yleiskysely

toisena lukuvuotena, tavoiteprofiilikysely kolmantena lukuvuotena ja lähtökysely opintojen lopussa). Palautteiden tulokset
käsitellään koulutusohjelman kokouksissa ja jokaisen opiskelijaryhmän kanssa

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT

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

PERUSOPINNOT 27 14

OPISKELU- JA VIESTINTÄTAIDOT TT39

Johdanto AMK-opintoihin TT10018 3

Suomen kieli ja viestintä TT10019 3

ATK-opinnot TT10020 3

Suomen kieli ja esitysgrafiikka TT10023 3

IHMISEN TARPEET JA PERUSTOIMINNOT TT40

Anatomia ja fysiologia TT10024 4

Yksilön inhimilliset tarpeet TT10025 5

IHMINEN JA TERVEYS JA MUUTTUVA YHTEISKUNTA TT41

Terveyspsykologia ja -sosiologia TT10026 3

TERVEYSPALVELUT YHTEISKUNNASSA TT42

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 1 TT100271 3

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 2 TT100272 3

KIELIOPINNOT TT43

Vieraskielinen viestintä hoitotyössä TT10030A 3

English for nurses TT10033A 4

Svenska för hälsovård TT10034A 4

AMMATTIOPINNOT 18 31 18 9

HOITOTIEDE TT44

Hoitotyön tieteelliset perusteet TT20019 3

Kriittinen ajattelu ja näyttöön perustuva hoitotyö TT20020 3

HOITOTYÖN MENETELMÄT TT45

Hoitotyön auttamismenetelmät ja ensiapu TT20021 5

Kliiniset laboratoriotutkimukset TT20022 3

Aseptiikka ja infektioiden torjunta TT20023 3

Lääkehoidon perusteet TT20024 4

KANSANTERVEYS JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN TT46

Kansanterveys ja ympäristöterveys TT20025 3

Terveyden edistäminen eri ikäisillä eri toimintaympäristöissä TT20026 4

LÄÄKETIETEELLISET OPINNOT TT47

Sisätaudit ja psykiatria TT20027 3

Kirurgia ja anestesiologia TT20028 3

Geriatria ja neurologia TT20029 3

Lastentaudit, synnytys- ja naistentaudit TT20030 3

KLIININEN HOITOTYÖ ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TT48

Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö TT20031 4

Sisätautien hoitotyö TT20032 3

Kirurginen- ja perioperatiivinen hoitotyö TT20033 5

Pitkäaikaissairaanhoitotyö TT20034 3

Lasta odottavan perheen, lasten ja nuorten hoitotyö. TT20035 3

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN OPINNOT TT49

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnot TT20046 6

JOHTAMINEN HOITOTYÖSSÄ TT50

Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 1 TT20036 3

Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 2 TT20037 4

HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT TT51



Hoitotyön syventävät ammattiopinnot TT20047 5

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT

Valinnaiset opinnot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 3

HARJOITTELU 15 30 15 15

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU TT52

Orientoiva harjoittelu TT40008 6

Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu TT40009 9

Terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän hoitotyön
harjoittelu

TT40010 7

Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu TT40011 7

Kliinisen hoitotyön harjoittelu TT40012 15

Pitkäaikaissairaanhoitotyön harjoittelu TT40013 8

Lasta odottavan perheen, lasten ja nuorten hoitotyön
harjoittelu

TT40014 7

Hoitotyön syventävien opintojen harjoittelu TT40015 16

OPINNÄYTETYÖ 13 2

Opinnäytetyö TT5A 13 2

Opinnäytetyö TT5A

Opinnäytetyö TT5A 15

60 61 60 29

PERUSOPINNOT

TT10018 Johdanto AMK-opintoihin, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää omat taipumuksensa ja kykynsä ja työkokemuksensa ja niiden pohjalta alkaa
laatimaan hopsia. Opiskelija osaa hakea tietoa itseohjautuvuudesta ja omasta oppimisstrategiastaan, etsiä Winhasta tietoa
opintojen etenemisen seurantaan liittyen, toimia PKAMK:n toimintaympäristössä ja hyödyntää virtuaalipalveluita,  suunnitella
omia opintojaan, osaa hakeutua kv-vaihtoon.

Keskeinen sisältö: Miten voi lisätä opiskelutaitoja (esim. oppimiseen liittyvät lainalaisuudet ja ongelmat, erilaiset
oppimistavat)? Millä tavalla voi omia oppimistapoja kartoittaa ja oman opiskelutaidon kehittämistä harjoittaa? Miten tapahtuu
oppiminen ja oman opiskelun suunnittelu ryhmässä? Millä tavalla voi päästä itsenäiseen tiedonhankintaan?

Edeltävät opinnot: ei ole

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 22 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis.
ohjauksen) 22 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h. Oppimisen ohjaus 16 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja tehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Moodle

TT10019 Suomen kieli ja viestintä, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
Hän osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan vaatimukset sekä viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja
vakuuttavasti. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.



Keskeinen sisältö: Kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, teksti- ja tyylilajit, tieteellinen kirjoittaminen, puheviestintä,
kokoustekniikka

Edeltävät opinnot: ei ole

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 20 h. Kontaktiopetus, luennot 20 h.
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 8 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h.
Oppimisen ohjaus 8 h. Arviointi ja palaute 4 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Tentit, harjoitukset, oppimistehtävät

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT10020 ATK-opinnot, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää - käyttäjätunnuksen merkityksen - laitteiston osien merkityksen-
käyttöjärjestelmän merkityksen- tekstinkäsittelyn periaatteet (kurinalaisesti hyvää tulee) Opiskelija osaa - käyttää toimialueen
palveluita (Internet, tallentaminen ja tulostaminen) - resurssienhallintaohjelmalla hallita tiedostot - muotoilla tekstin raportti-
ja standardimallin mukaisesti

Keskeinen sisältö:  Miten kirjaudun toimialueeseen? Miten käytän toimialueen keskeisimpiä palveluita? Mitkä ovat laitteiston
tärkeimmät osat ja niiden ominaisuudet?  Mikä merkitys on käyttöjärjestelmällä? Miten käsittelen tekstiä (kurinalaisesti)?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 34 h, opintokäynti 2 h, oppimistehtävät 17 h,
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 17 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja palaute 6 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT10023 Suomen kieli ja esitysgrafiikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää raportoinnin kieli- ja ulkoasun sekä lähdeviitteiden ja -luettelon merkityksen.
Opiskelija osaa soveltaa esitysgrafiikkaa opinnäytetyön laatimisessa ja esityksessä. Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyön
kieli- ja ulkoasuohjeiden mukaista selkeää ja sujuvaa tieteellistä tekstiä sekä laatia tiivistelmän ja kypsyysnäytteen.

Keskeinen sisältö: Raportoinnin kieli- ja ulkoasuohjeet, lähdeviitteet ja luettelo, tiivistelmä ja kypsyyskoe. Esitysgrafiikka,
kuvankäsittely.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 18 h. Harjoitukset 20 h. Oppimisen ohjaus 20h. Arviointi ja palaute
22 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.



Arviointiperusteet: Opinnäytetyön kieli- ja ulkoasu. Kypsyyskokeen hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT10024 Anatomia ja fysiologia, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää

eri elinjärjestelmien perusrakenteet ja -toiminnot

hormonaalisen ja hermostollisen säätelyn perusperiaatteet elinjärjestelmien yhteistoiminnassa

anatomisen ja fysiologisen tiedon merkityksen ammattiopinnoissa ja hoitotyössä

Opiskelija osaa

tunnistaa ja perustella ihmisen fyysiset perustarpeet

hyödyntää anatomista ja fysiologista tietoa ammattiopinnoissa ja hoitotyössä

Keskeinen sisältö:

Miten terve ihmiselimistö rakentuu ja toimii?

Miten erilaiset elinjärjestelmät toimivat tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Kontaktiopetus / harjoitukset 6 h.

Kontaktiopetus / luennot ja luentokeskustelut 58 h.

Oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta 20 h.

Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 16 h.

Arviointi ja palaute 8 h

Oppimateriaali:

Jan G. Bjålie, Egil Haug, Olav Sand, Öystein V. Sjaastad, Kari C. Toverud:

IHMINEN, Fysiologia ja anatomia, WSOY  1999 tai uudempi.

Arviointiperusteet: Tenttien ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1- 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta:

osio 1, TT100241, 2 op, syyslukukaudella 2009

osio 2, TT100242, 2 op, kevätlukukaudella 2010



TT10025 Yksilön inhimilliset tarpeet, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Yksilön inhimilliset tarpeet 5 op. (Sisältää lääkelaskennan 0.5 op)

Opiskelija ymmärtää:

 Potilaan elämäntilanteen tarpeitten arvioimisessa

 Tarpeitten määrittämisen ja tavoitteiden asettelun merkityksen hoitotyössä

 Hoitotyön osuuden osana potilaan kokonaishoitoa

Opiskelija osaa:

 Hoitotyön tarpeen määrittämistä ja tavoitteiden asettelua

 Havainnoida ja tarkkailla potilasta

 Auttaa potilasta perustarpeitten tyydyttämisessä

 Hoitotyön ja oman toiminnan arvioinnin perusteita

Tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen terveydenhoidollisia tarpeita ja harjaantuu hoitotyön auttamismenetelmissä
hyödyntämällä   terveydenvoimavaroja

 Laskea peruslaskutoimituksia

Keskeinen sisältö:

Yksilön inhimilliset tarpeet 5 op. (Sisältää lääkelaskennan 0.5 op)

 Mitä ovat inhimilliset tarpeet? Ihmisen tarpeitten määrittäminen. Miksi tarpeiden tunteminen on tärkeää? Inhimillisten
tarpeitten havainnointi hoitotyön prosessissa. Hoitotyön prosessin rakenne ja vaiheet. Hoitotyön periaatteet. Lapsen ja nuoren
terveyttä edistävä hoitotyö osana lähiyhteisöä. Terveyttä kuluttavien tekijöiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

Tarveluokituksia

Ammatillisuus, hoitosuhde, arvot ja hoitotyön periaatteet

Käsihygienia, potilaan hoitoympäristö

Vuoteen sijaaminen

Hengitys ja verenkierto (verenkierron perusseuranta, RR-mittaus, hengityksen seuranta)

Erittämisen toiminnot, erittämisessä avustaminen

Kehon lämpötila ja tajunta

Syömis- ja juomistottumusten määrittäminen

Potilaan ruokailussa avustaminen, nestetasapaino

Turvallisen ympäristön ylläpitäminen

Viestiminen ja sukupuolisuuden ilmaiseminen

Nukkuminen

Suuhygienia, suun hoitaminen

Vuodepesut, intiimihygienia

Liikkumisen ja siirtymisen apuvälineet

Kuolevan potilaan hoitotyö

Hoitotyön prosessi

Lapsen ja nuoren terveyttä edistävä hoitotyö

Peruslaskuharjoituksia

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Yksilön inhimilliset tarpeet 5 op. (Sisältää lääkelaskennan 0.5 op)

 Kontaktiopetus25h (sisältää ryhmätöiden esitykset 6h)

 Laboraatio-opetus 21h

 Näyttölaboraatio 6h

 Lasten tarpeet -kontaktiopetus 16h



 Laskuharjoitukset 7h.

 Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 14h

 Valmisteltuihin oppimisaineistoihin ja kirjallisuuteen perehtyminen 36 h

 Oppimisen ohjaus 4h,

 Kirjallinen koe 3h

 Laskennan koe 1h (+ tarvittaessa 1. ja 2. uusinta)

 Arviointi ja palaute 6 h

Oppimateriaali:

Yksilön inhimilliset tarpeet 5 op. (Sisältää lääkelaskennan 0.5 op)

Iivanainen, Syväoja.(2008) Hoida ja kirjaa.

Roper-Logan-Tierney. (1993). Hoitotyön perusteet

Kantero ym,(1996). Lasten sairaanhoito sivut 11-83, 173-209, 292-293,372-385.(tai v.2000 painoksesta vastaavat
kohdat)

Aaltonen ym. (1999). Nuoren aika.

Rokotusohjelma(www.google.fi/rokotusohjelma)

Opetusmonisteet

Arviointiperusteet:

Yksilön inhimilliset tarpeet 5 op. (Sisältää lääkelaskennan 0.5 op)

80 % läsnäolo teoriatunneilla

100 % läsnäolo laboraatiotunneilla

Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn (+/-)

Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti kurssin aikana

Teoriakokeen, näyttölaboraation ja lääkelaskujen suorittaminen hyväksytysti

Lähihoitajilla on mahdollisuus suorittaa kurssi aikaisemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta
tekemällä näyttöportfolio

Korvaavuudet on opiskelijan sovittava erikseen opettajan kanssa kurssin aikana

Arviointiasteikko:

Yksilön inhimilliset tarpeet 5 op (Sisältää lääkelaskennan 0.5 op)

Teoriakoe T1 - K5,

Näyttölaboraatio, hyväksytty/hylätty

Lääkelaskukoe, hyväksytty-hylätty

Muut toteutusjärjestelyt:

Opintojakso 5 op koostuu kolmesta eri osiosta:

Yith ja lasten tarpeet (teoria ja lab.) 4,5 op

Yith laskut 0,5 op

TT10026 Terveyspsykologia ja -sosiologia, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää

psykologian eri ihmiskäsityksiä

miten ihmisen psyykkinen kehitys etenee elämänkulun eri vaiheissa

miten ihminen on vuorovaikutussuhteissaan sidoksissa sosiaaliseen ympäristöönsä ja sen kulttuurisiin
symbolijärjestelmiin

yhteiskunnan rakenteiden ja muutoksen vaikutukset ihmisen elämään ja terveyskäyttäytymiseen

http://www.google.fi/rokotusohjelma


Opiskelija osaa

soveltaa tietojaan eri ikävaiheissa olevien ihmisten kohtaamisessa

osaa ottaa huomioon ihmisen kulttuurisen ja yhteiskunnallisen ympäristön merkityksen sosiaalisissa
vuorovaikutussuhteissa ja valintataipumuksissa

Keskeinen sisältö:

Millainen ihminen on psyykkisenä olentona?

Miten elämänkaaren kriisit vaikuttavat ihmisen kehitykseen?

Millainen on eri ikävaiheiden luonne?

Miten ihminen on sidoksissa sosiaaliseen ympäristöönsä?

Miten terveys määräytyy yhteiskunnallisesti?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Terveyspsykologia: Kontaktiopetus, luennot 20 t (sisältää tentin) Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 t

Terveyssosiologia: Kontaktitunnit 2 t. Terveyssosiologian osuus toteutetaan muilta osin verkossa Moodle-
oppimisympäristössä. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 26 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 12 h

Oppimateriaali:

Terveyspsykologia: Luennot. Oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Terveyssosiologia: Verkko-opintoihin sisältyvä aineisto

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja oppimistehtävien ja tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Terveyspsykologian opettaa Tiina Mäkinen

Terveyssosiologian opettaa Soile Palosuo

TT100271 Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 1, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää

suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntouspalvelujärjestelmän toimintamallit ja 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:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Kontaktiopetus 16 h

Ohjattu pienryhmätyöskentely (sis. ohjauksen) 14 h

Itsenäinen tiedonhankinta ja ryhmätyskentely 50 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

TT100272 Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 2, 3 op

Osaamisalueet:

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 käyttämaan terveyspalveluja ja sosiaaliturvan tukimuotoja.

Keskeinen sisältö: Sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ohjaava lainsäädäntö. Yhteydet EU:n sosiaali-ja terveyspoliikkaan.
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: Kontaktiopetus 25 h. Itsenäinen tiedonhankinta ja ryhmätyöskentely 53 h.
Kirjallinen koe 2 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opintoihin.  Kokeen ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyäksytty/täydennettävä

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Osittain verkko-opetuksena Allussa.



TT10030A Vieraskielinen viestintä hoitotyössä, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla hän selviytyy eri viestintätilanteissa.
Opiskelija tiedostaa kulttuuritaustan vaikutuksen viestintään. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen erilaisia oppimisstrategioita,
kieliohjelmia ja muita resursseja englannin ja 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 sähköpostiviestin 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/ småprat, puhelinviestintä,
tienneuvonta, ammattisanastoa

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

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 38 h, Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 30 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h, Arviointi ja palaute 2h

Oppimateriaali:

Ruotsi: Tuunanen, M & Wallinheimo, K: Flexvård, Svenska för högskolor. Otava.

Englanti: Saarinen, K & Saarinen, J: Way to Health. English for Health Care. Otava

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen, sanaston hallinta ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Muut toteutusjärjestelyt:

TT10033A English for nurses, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joiden avulla hän selviytyy
sairaanhoitajana/ terveydenhoitajana monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen
osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä terveysalan 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 (asiakkaan polku sairaalassa), suulliset raportit ja esitelmät, ulkomaalaisten vierailijoiden
isännöinti, mielipiteen ilmaisu, kokoustilanteet, oman ammattialan tekstien lukeminen, kirjallisten ohjeiden laatiminen,
abstraktin kirjoittaminen, ammattisanastoa.

Edeltävät opinnot: TT10030A Vieraskielinen viestintä hoitotyössä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 54h.  Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 30h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 22h. Arviointi ja palaute 2h.

Oppimateriaali:

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

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:



TT10034A Svenska för hälsovård, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joiden avulla hän selviytyy
sairaanhoitajana monikuluttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoaan.
Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä terveysalan 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 (asiakkaan polku sairaalassa), suulliset raportit ja esitelmät, ulkomaalaisten vierailijoiden
isännöinti, mielipiteen ilmaiseminen, kokoustilanteet, oman ammattialan tekstien lukeminen, kirjallisten ohjeiden laatiminen,
tiivistelmän kirjoittaminen, ammattisanastoa.

Edeltävät opinnot: TT10030A Vieraskielinen viestintä hoitotyössä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 54 h. Oppimistehtävät/ itsenäinen tiedonhankinta 30 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 22 h. Arviointi ja palaute 2 h.

Oppimateriaali: Flexvård, Tuunanen, M. & Wallinheimo, K. Otava. Opetusmonisteet. Internet.

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

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: ruotsi

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

AMMATTIOPINNOT

TT20019 Hoitotyön tieteelliset perusteet, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:  Opiskelija ymmärtää hoitotyön metaparadigma käsitteiden ( terveys, ihminen, ympäristö ja hoitotyö)
sisällön ja merkityksen hoitotyössä. Opiskelija ymmärtää hoitotyön perustana olevan hoitotieteen, arvot (hyvä-paha, oikea-
väärä), periaatteet, filosofian, lainsäädännön ja ihmisoikeudet. Opiskelija ymmärtää hoitotieteen historian merkityksen
hoitotyössä.  Opiskelija osaa huomioida keskeiset käsitteet potilaan hoidossa hoitotyön prosessissa. Opiskelijan toiminta
perustuu hoitotyön eettisiin arvoihin ja periaatteisiin (ihmisarvon kunnioittaminen, hyvän tekeminen ja pahan välttäminen,
oikeudenmukaisuus ja perusteltavuus

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat keskeiset hoitotyön käsitteet? Mikä on hoitotyön perusta? Mitkä ovat hoitotyön arvot ja
periaatteet? Miten hoitotiede on kehittynyt?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Etiikka 16h (2h info, 8h seminaareja, 6h ohjausta).

Hoitotiede 25h (keskusteluluentoja ja ryhmätehtäviä)

Itsenäinen opiskelu 40h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5



Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20020 Kriittinen ajattelu ja näyttöön perustuva hoitotyö, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää eettisyyden merkityksen työyhteisössään ja potilaita hoitaessaan. Opiskelija
ymmärtää hoitotieteen teorioiden merkityksen käytännön hoitotyössä. Opiskelija ymmärtää eri tieteenalojen tutkimuksen
merkityksen omassa työssään. Opiskelija toimii sairaanhoitajana toimiessaan eettisesti potilaita, työtovereita ja työyhteisöään
kohtaan. Opiskelija käyttää hoitotieteen teorioita työskennellessään ja hoitotyötä kehittäessään. Opiskelija osaa käyttää
näyttöön perustuvia tutkimustuloksia omassa työssään

Keskeinen sisältö: Miten sairaanhoitaja toimii eettisesti? Mikä merkitys hoitotieteen teorioilla on? Miten sairaanhoitaja
hyödyntää näyttöön perustuvaa hoitotyötä?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 20 h. Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis.
ohjauksen) 20 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 41 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20021 Hoitotyön auttamismenetelmät ja ensiapu, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Hoitotyön auttamismenetelmät, osio 1 (3op.) ja Ensiapu, osio 2 (2op.)

Opiskelija ymmärtää

auttamisen lähtökohtia ja perusteita

että auttamismenetelmät ovat potilaan tarpeista lähteviä

Opiskelija osaa

ohjata potilasta ja omaisia auttamistilanteissa

toteuttaa ja arvioida erilaisia auttamismenetelmiä

antaa välitöntä ensiapua

erilaisiin auttamismenetelmiin liittyvän välineistön ja apuvälineet

Keskeinen sisältö:

Hoitotyön auttamismenetelmät, osio 1 (3op.)

Mitä ihmisen/potilaan auttaminen eri tilanteissa on? Mitä tarkoitetaan auttamismenetelmillä? Millaista ihmisen/potilaan
auttaminen eri ympäristöissä on? Mitä auttamiskeinoja sairaanhoitajana voi käyttää? Miksi äkillisten tilanteitten ennakointi ja
suunnittelu on tärkeää?



Mitä ovat hoitotyön auttamismenetelmät

Vuorovaikutuksellinen tukeminen

Potilaan ohjaus

Raportointi

Verenpaineen mittaaminen

Hengityksessä avustaminen ja ventilointi

PEF-mittaus

Happisaturaatio

Katetrointi

Nenämahaletkun asettaminen

Verensokerin mittaaminen

Potilaan imeminen

Vuodepotilaan asentohoito

Painehaavaumat

Ensiapu, osio 2 (2 op.) EA 1 + 2

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja

onnettomuustilanteissa. EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Tapaturmat ja niiden yleisyys

Toiminta tapahtumapaikalla

Potilaan tutkiminen

Elvytystapahtuma

Sairauskohtaukset

Verenvuodot ja sokki

Haavat ja ruhjeet

Pään ja kasvojen vammat

Raajojen murtumat ja nivelvammat

Myrkytykset

Palovammat

Vammapotilaiden tutkiminen ja vammamekanismi

Eri vammojen ensiapu

Ensiavusta ensihoitoon

Ensiapu- ja ensihoitovälineet

Ensiaputaktiikka ja sovellusharjoitus

Terveys ja turvallisuus

Erityisensiapu

Edeltävät opinnot: Yksilön inhimilliset tarpeet 5op.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Hoitotyön auttamismenetelmien teoriatunnit 14 h

Sidosten laboraatio 4h + muut auttamismenetelmät laboraatio 18h sisältäen 6h käytännön kokeen.

Ensiavun kontaktiopetus, luennot, koe, rastien suunnittelu: 7h.

Ensiavun laboraatiot 8h.

Oppimistehtävät: ensiapurastit 4h.

Itsenäinen tiedonhankinta (kirjalliseen kokeeseen valm.) 18h.

Arviointi ja palaute 6h+12h.

Oppimateriaali:

Iivanainen, A. & Syväoja, P. 2008. Hoida ja kirjaa. Hygienia. Tammi.
Kassara ym. 2004. Hoitotyön osaaminen.
Saranto, K., Ensio, A., Tanttu, K. & Sonninen AL.2007 Hoitotaitojen systemaattinen kirjaaminen. WSOY.
Luentomateriaalit. Seminaarityöt. Aikaisempien opintojen materiaalit.



Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn

Läsnäolo: teoriaopinnot 80 %, laboraatiot 100 %

Learning cafe´-tentin ja käytännön kokeen hyväksytysti suorittaminen

Muiden oppistehtävien ja kokeiden hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Ensiapuharjoitukset.

Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelun klinikkaoppimisviikolla opiskellaan vielä lisää hoitotyön kirjaamista ja sidoksia
liittyen hoitotyön auttamismenetelmien osio 1 teoriaan (kts. hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu)

TT20022 Kliiniset laboratoriotutkimukset, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: laboratoriotutkimusten preanalyyttiset tekijät ja niiden vaikutukset
laboratoriotulokseen, potilaan ohjauksen merkityksen laboratoriotutkimuksissa,  tavallisimpien laboratoriotutkimusten
merkityksen potilaan hoidossa,  laadunvarmistuksen merkityksen vierianalytiikkassa. Opiskelija osaa: ohjata potilasta
näytteen ottoon preanalyyttiset tekijät huomioiden, ottaa tavallisimmat kliiniskemialliset, hematologiset ja mikrobiologiset
näytteet, osaa käyttää tavallisimpia vierianalytiikkalaitteita

Keskeinen sisältö: Mitä on laboratoriotoiminta Suomessa. Mikä on kliiniskemiallisten ja hematologisten tutkimusten merkitys
potilaan hoidossa ja hoidon seurannassa. Mitkä tekijät vaikuttavat laboratoriotuloksen luotettavuuteen. Mitä ovat tärkeimmät
elinkohtaiset laboratoriotutkimukset. Mitä ovat hematologiset perustutkimukset. Mikä on mikrobiologisen tiedon merkitys
hoitotyössä. Mitkä ovat yleisimmät kliinismikrobiologiset tutkimukset. Mitkä ovat mikrobiologisen näytteenoton periaatteet.
Mitä on vierianalytiikka. Mitkä ovat yleisimmät vierianalytiikkatutkimukset. Mikä merkitys laadunvarmistuksella on
vierianalytiikassa.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10 h. Kontaktiopetus, luennot 30 h.
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 10 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 12 h.
Oppimisen ohjaus 2 h. Arviointi ja palaute 16 h

Oppimateriaali: Soveltuvin osin Kliininen mikrobiologia terveydenhuollossa. Julkaisija Suomen kuntaliitto sekä
luentomateriaali.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20023 Aseptiikka ja infektioiden torjunta, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: hoitoon liittyvien infektioiden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle sekä niiden
vaikutuksen hoitokustannuksiin,  aseptiikan ja infektioiden torjuntaan liittyvän ajantasaisen tiedon hankkimisen ja
soveltamisen merkityksen potilaan hoidossa,  henkilökohtaisen vastuun lisäksi moniammatillisen yhteistyön merkityksen
infektioiden torjunnassa ja hoidossa. Opiskelija osaa - noudattaa aseptisen työskentelyn periaatteita kaikessa toiminnassaan -
infektioiden torjunnan periaatteet



Keskeinen sisältö:  Mitkä ovat aseptiikan keskeiset käsitteet? Miten sairaalainfektioita luokitellaan? Miksi ja miten
sairaalainfektioita seurataan?  Millaisia moniresistenttejä mikrobeja on olemassa? Mitä veren välityksellä tarttuvia tauteja on
olemassa? Mikä on hygienian (mm. henkilökoht. ja käsihyg.) ja suojautumisen merkitys (työ- ja suojavaatetus, suojaimet)
sekä hoitoympäristön merkitys infektioiden torjunnassa. Mitkä ovat aseptiikan menetelmät? (puhd.desinf.ster.) Miten
infektioita torjutaan? (mm. tavanomaiset varotoimet, eristyskäytännöt) Mikä on infektioiden torjunnan organisaatio?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 32 h. Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis.
ohjauksen) 6 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 40 h. Arviointi ja palaute 2 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20024 Lääkehoidon perusteet, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Lääkehoidon perusteet 2 op. (sisältää lääkelaskennan 0.5 op.)

Opiskelija ymmärtää

oman vastuunsa lääkehoidon toteuttajana

lääkemuotojen, lääkeannosten ja annostelutapojen erot

lääkeannosten, lääkelaimennosten ja lääkepitoisuuksien arviointia

lääkehoitoon sitoutumisen merkityksen

turvallisen lääkehoidon kokonaisuuden

Opiskelija osaa

erilaisia lääkkeenantotapoja (p.o., i.d., s.c., i.m., i.v.)

suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan päivittäistä lääkehoitoa

seurata lääkkeen vaikutuksia potilaassa

ohjata potilasta ja omaisia lääkkeen oikeassa annostelussa ja käytössä

Pharmaca Fennican käytön

laskea lääkelaskut virheettömästi

Opiskelija tuntee

lääkehoitoprosessin

lääkkeiden yleisimmät sivu-, haitta- ja yhteisvaikutukset

eri ikäisten asiakkaiden/potilaiden lääkehoidon

lääkehoitoon kuuluvat tarkkailu- ja seurantamenetelmät

lääkehoitoa koskevat säädökset ja periaatteet

turvallisen lääkehoidon periaatteet

Kliininen lääkeaineoppi 2 op.

 Opiskelija ymmärtää

yleisimmät lääkkeiden vaikutusmekanismit

lääkkeiden toivotut ja ei-toivotut vaikutukset



Opiskelija osaa

soveltaa lääkehoitoa käytännössä turvallisesti

potilaskohtaisen lääkeannostelun

Opiskelija tuntee

eri lääkeaineiden käytön eri sairauksissa

Keskeinen sisältö:

Lääkehoidon perusteet 2 op. (sisältää lääkelaskennan 0.5 op.)

lääkehoitoa ohjaavat lait ja asetukset, valvonta

lääkkeen määrääminen

lääkehoidon käsitteet, eri lääkemuodot

lääkkeiden eri antotavat

lääkekorttimerkinnät

aseptiikka lääkehoidossa

lääkkeen vaiheet elimistössä

lääkevaste

lääkemyrkytysten ensiapu

lääkkeiden sivu-, haitta- ja yhteisvaikutukset

Pharmaca Fennican käyttö

lääkehoitoprosessi

lääkehoidon seuranta ja arviointi, kirjaaminen

potilaan ohjaus lääkehoidossa

lääkkeiden väärinkäyttö ja riippuvuus

sh:n lääkehoidon osaaminen ja etiikka

turvallinen lääkehoito ja poikkeamat

id, s.c ja i.m injektiotekniikat laboraatioharjoitteluna

lääkelaskentaa (yksikön muunnokset, annoskaavat, annostelu painon mukaan, tiputusnopeus ja -aika, roomalaiset
numerot, pitoisuudet, liuoksen valmistaminen kiinteästä aineesta, liuoksen laimentaminen)

Kliininen lääkeaineoppi 2 op.

  peruskäsitteet
  antibiootit
  kipulääkkeet
  DM lääkehoito
  sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito
  hengitysteiden sairauksien lääkehoito
  ruuansulatuselimistön sairauksien lääkehoito
  neurologisten sairauksien lääkehoito
  psyykenlääkkeet
  syövän lääkehoito
  hormonit
  ihotautien lääkehoito
  silmän ja korvan sairauksien lääkehoito
  lääkkeiden haittavaikutukset
  lääkkeiden yhteisvaikutukset

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Lääkehoidon perusteet 2 op. (sisältää lääkelaskennan 0.5 op.)

45 h kontaktiopetusta, josta 6 h laboraatioita, 10h lääkelaskentaa, 2h teoriakoe ja 1h lääkelaskukoe

Kliininen lääkeaineoppi 2 op.

  22 h kontaktiopetusta, 2 h koe



Oppimateriaali:

Lääkehoidon perusteet 2 op. (sisältäen lääkelaskennan 0.5 op.)

Iivanainen, A., Syväoja P. 2008. Hoida ja kirjaa. Hygieia. (sivut, 243-284)

Nurminen, M-L. 2006. Lääkehoito

Veräjänkorva, O., Huupponen, R., Kaukkila, H-S. ja Torniainen, O. 2006. Lääkehoito hoitotyössä.

Ernvall, S., Pulli, A., Salonen, A-M., Nurminen, M-L. ja Kaukkila, H-S. 2006. Lääkelaskenta.

Kliininen lääkeaineoppi 2 op.

Nurminen, M-L. 2006. Lääkehoito

Arviointiperusteet:

Lääkehoidon perusteet 2 op. (sisältäen lääkelaskennan 0.5 op.)

80 % läsnäolo teoriatunneilla

100 % läsnäolo laboraatiotunneilla

annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja kurssin aikana

aktiivinen osallistuminen tunneilla (+/-)

teoriakokeen suorittaminen hyväksytysti

lääkelaskukokeen suorittaminen virheettömästi (ei laskimia)

korvaavuudet on opiskelijan sovittava erikseen opettajan kanssa kurssin aikana

tunneille osallistuminen vain 50 % tai alle merkitsee suorituksen hylkäämistä ja estää kokeeseen osallistumisen.
Opiskelijan on tuolloin suoritettava kurssi kokonaan uudelleen.

Kliininen lääkeaineoppi 2 op.

  80 % läsnäolo tunneilla
  korvaavuudet sovitaan erikseen opettajan kanssa kurssin aikana

Arviointiasteikko:

Lääkehoidon perusteet 2 op.

lääkehoitokoe T1 - K5

lääkelaskukoe hyväksytty / hylätty

Kliininen lääkeaineoppi 2 op.

  koe T1 - K5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso koostuu kolmesta osiosta: Lääkehoidon perusteet 1,5 op, Kliininen lääkehoito 2 op,
Lääkelaskut 1 (0,5 op)

TT20025 Kansanterveys ja ympäristöterveys, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: keskeisten kansanterveyttä ylläpitävien ja heikentävien tekijöiden merkityksen-
miten ja miksi väestön terveyttä tutkitaan ja seurataan. Henkilökohtaisen ja ammatillisen vastuunsa kestävän kehityksen
mukaisessa toiminnassa. Opiskelija osaa etsiä tietoa väestön terveydestä, toimia hoitotyön asiantuntijana ympäristön
terveyttä edistävässä työssä.

Keskeinen sisältö:  Mitkä ovat keskeiset suomalaisten kansanterveyttä ylläpitävät ja heikentävät tekijät? Miten väestön
terveyttä tutkitaan ja seurataan? Mitkä ovat ihmisen terveyteen vaikuttavat ympäristötekijät ja riskit.

Edeltävät opinnot:



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 6 h. Kontaktiopetus, luennot 10 h. Seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 16 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 20 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 14 h. Arviointi ja palautteet 14 h.

Oppimateriaali: Luennot. Aromaa A, Huttunen J, Koskinen S & Taperi J (toim.) 2005. Suomalaisten terveys. Kustannus Oy
Duodecim, Kansanterveyslaitos ja STAKES. Saarijärvi 2005. 23-72; 116-297; 420-465.Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali-
ja terveyskertomus 2006, Julkaisuja 2006:4, Helsinki 2006: 3-22; 99-128; 209-244. Artikkeleita Kansanterveystiede- sekä
Ympäristö ja Terveys -lehdistä.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: opintokäyntejä

TT20026 Terveyden edistäminen eri ikäisillä eri
toimintaympäristöissä, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää eri ikäisten yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen terveyden edistämisen merkityksen,
terveyden edistämisen eettiset periaatteet, vastuullisen asemansa oman, asiakkaan ja yhteisöjen terveyden edistämisessä.
Opiskelija osaa käyttää terveyden edistämisen erilaisia menetelmiä yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla- tukea ja ohjata
yksilöitä, perheitä ja ryhmiä terveellisten valintojen omaksumisessa, toimia moniammatillisissa työryhmissä ja projekteissa,
hyödyntää Käypä hoito-suosituksia ja terveyspoliittisia ohjelmia terveyden edistämistyössä

Keskeinen sisältö: Mitä on terveys ja terveyden edistäminen? Mitä on eettisyys terveyden edistämisessä? Mitä on terveyden
edistäminen eri toimintaympäristöissä? Mitä eri menetelmiä voidaan käyttää eri-ikäisten terveyden edistämisessä?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10 h. Kontaktiopetus, luennot 20 h. Seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 20 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 20 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20. Arviointi ja palaute 17 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20027 Sisätaudit ja psykiatria, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää miten keskeisiä sisätautien ongelmia diagnosoidaan ja hoidetaan. Opiskelija
ymmärtää miten keskeisiä mielenterveysongelmia diagnosoidaan ja hoidetaan. Opiskelija osaa käyttää keskeistä
lääketieteellistä tietoa hoitaessaan sisätautia ja mielenterveyden ongelmia sairastavaa potilasta tai asiakasta.

Keskeinen sisältö:  Mitkä ovat yleisimmät sisätautien terveysongelmat? Mitkä ovat yleisimmät mielenterveysongelmat?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h, sis 4h koe. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 41h



Oppimateriaali: Ravitsemustieteen perusteita. Osat: Ravinto ja terveys, Ravintoaineet ja energia, Helsingin yliopiston avoin
yliopisto. Verkkomateriaali.http://www.avoin.helsinki.fi/opetus/materiaalit/ravitsemustiede/index.htmlMuu materiaali
ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ravitsemustieteen tentti heti lukukauden alussa. Tenttimateriaali: Ravitsemustieteen perusteita.
Osat: Ravinto ja terveys, Ravintoaineet ja energia, Helsingin yliopiston avoin yliopisto.
Verkkomateriaali.http://www.avoin.helsinki.fi/opetus/materiaalit/ravitsemustiede/index.html

TT20028 Kirurgia ja anestesiologia, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: kirurgian diagnostiikan perusteita, leikkausta edeltävän lääketieteellisen arvion
merkityksen potilaan anestesian ja toimenpiteen kannalta, kirurgisen hoidon toteutuksen, anestesian aikaisen potilaan hoidon,
anestesiatekniikat ja niihin liittyvän jälkihoidon- postoperatiivisen seurannan toteutuksen- kipulääkityksen pääperiaatteet,
akuuttien hätätilanteiden ( elvytys, lääkeainereaktio, anafylaktinen sokki jne.) hoitoperiaatteet. Opiskelija osaa hakea ja
soveltaa kirurgian ja anestesiologian tietoa kirurgisen potilaan hoitotyössä, pystyy valmistelemaan potilaan toimenpidettä ja
anestesiaa varten sekä antamaan tarvittavan potilasohjauksen ko. tilanteessa, pystyy arvioimaan pulssioksimetrin ja
verikaasuanalyysin avulla potilaan hengitystä,  osaa avustaa intubaatiossa,  osaa iv-kanylointitekniikan periaatteet,  osaa
hoitaa sentraalista kanyylia ja tietää kanyloinnin vaaratekijät mm. ilmaembolia, hallitsee elvytyksen perustekniikan ja osaa
tunnistaa perusrytmihäiriöt elvytyksen yhteydessä (esim. asystole/kammiovärinä) sekä tietää niiden lääkehoidon ja
defibrillilaation peraatteet

Keskeinen sisältö: mikä on kirurgista diagnoosia edeltävä etiologia ja patofysiologia, mitkä ovat kirurgiset menetelmät, mitä
on anestesia, leikkauskelpoisuuden arviointi, mikä on anestesian kulku (mm. induktio, intubaatio), mitä ovat eri anestesia- ja
puudutustekniikat ja niiden yhteydessä käytettävät lääkkeet, mitä ovat anestesiavalvontasuositukset, mitä on akuutti ja
krooninen kipu sekä kipulääkityksen periaatteet, mitä ovat kipulääkkeiden vaikutukset, mitä on verikaasuanalyysi,
pulssioksimetria, mitä on valtimo-, perifeerinen ja sentraalinen laskimokanylointi ja niiden hoito, mitä ovat riskit ko.
katetripotilailla, mitkä ovat akuutit hätätilanteet ja niiden hoito (puudutusainereaktio ja analyfaktinen sokki), mikä on elvytys
(perus- ja tehoelvytys, tekniikat, lääkehoito ja vakavien rytmihäiriöiden tunnistaminen

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 7 h. Kontaktiopetus, luennot 30 h.
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen). Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 43 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20029 Geriatria ja neurologia, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ikääntymismuutosten merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle,
geriatristen ja neurologisten terveysongelmien ja sairauksien ehkäisyn ja hoidon merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle,
hoitotyön vastuun hoidontoteutuksessa. Opiskelija osaa arvioida ikääntymismuutoksia ja tunnistaa hoitotyön tarpeen, ehkäistä
ikääntymiseen ja sairauksien terveysongelmia,  ohjata tutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen,  toteuttaa ja arvioida hoidon
vaikuttavuutta

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat yleisimmät ikääntymiseen liittyvät terveysmuutokset? Mitkä ovat yleisimmät vanhusväestön
sairaudet? Mitkä ovat yleisimmät neurologiset pitkäaikaissairaudet?

Edeltävät opinnot:



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 20 h. Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis.
ohjauksen) 6 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 30 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 22 h. Arviointi ja palaute 2 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20030 Lastentaudit, synnytys- ja naistentaudit, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää lääketieteellisen anamneesin ja potilaan tilanteen arvioinnin sekä lasten- ja
naistentautien sekä synnytysopillisen diagnostiikan perusteita, lääketieteellisen hoidon toteuttamista osana potilaan
kokonaishoitoa. Opiskelija osaa - erotella hoitotyön tarpeen määrityksen lääketieteellisestä diagnoosin tekemisestä, ohjata
potilasta ja omaisia keskeisissä lääketieteellisissä tutkimuksissa gynekologian, obstetriikan sekä pediatrian alueella, toteuttaa
lääkärin määräämiä lääke- ym. hoitoja ja tutkimuksia

Keskeinen sisältö: mitä ovat tyypilliset lastentaudit? Mitä ovat tyypillisimmät gynekologiset ongelmat? Millaisia ovat
tavallisimmat raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät ongelmat? Millaista on lääketieteellinen terminologia
pediatriassa, gynekologiassa ja obstetriikassa? Mitä osaamista hoitaja tarvitsee käyttäessään obstetrista, gynekologista ja
pediatrista tietoa?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 4 h. Kontaktiopetus, luennot 32 h. Käytännön
harjoittelu 5 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 16 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 12 h. Oppimisen ohjaus 4 h. Arviointi ja palaute 8 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20031 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kriisin merkityksen yksilön ja perheen näkökulmasta, hyvinvointia edistävien
auttamismenetelmien merkityksen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä, työnohjauksen merkityksen työskentelyssään.
Opiskelija osaa kohdata kriisissä olevan yksilön ja perheen, suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja
päihdeongelmista kärsivän hoitotyötä, käyttää hoitotyön auttamismenetelmiä hoitosuhdetyöskentelyssään mielenterveys- ja
päihdehoitotyössä. käyttää työnohjausta omaa hoitotyötä tukevana menetelmänä

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat kriisin vaiheet ja mitä kriisihoito on?  Mitä on vuorovaikutus mielenterveys- ja
päihdehoitotyössä? Mitkä ovat hoitotyön auttamismenetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä? Mitä on työnohjaus
hoitotyössä?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10 h. Kontaktiopetus, luennot 25 h. Seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 10 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 9 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h. Arviointi ja palaute 4 h.



Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20032 Sisätautien hoitotyö, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää hoitotyön auttamismenetelmät ja lääkehoidon merkityksen sekä lääkehoitoa
sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyössä, sairauden vaikutuksen potilaan päivittäiseen elämään ja toimintakykyyn.
Opiskelija osaa käyttää sisätautien hoitotyön auttamismenetelmiä ja lääkehoitoa hoitaessaan sisätautia sairastavaa potilasta,
sydänpotilaan, diabeetikon ja munuaistauteja sairastavan ruokavalion periaatteet, toimia yhteistyössä potilaan, omaisten ja eri
hoitoympäristöjen edustajien kanssa sisätautipotilaan kokonaishoitoa edistävästi

Keskeinen sisältö: Mitä sisätautien hoitotyö on? Miten hoidetaan sisätautia sairastavaa potilasta? Miten sisätautia
sairastavan potilaan sairaus vaikuttaa päivittäiseen elämään ja toimintakykyyn?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 24h. Ravitsemusterapeutin luennot 4h. Laboraatiot 7h.
Kirjallinen koe 2h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 44 h.

Oppimateriaali: Oppimateriaali: Holmia S, Murtonen I, Myllymäki H, Valtonen K, 2006. Sisätautien,  kirurgisten sairauksien
ja syöpätautien hoitotyö. (osittain). Lisäksi tunneilla ilmoitettu kirjallisuus.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20033 Kirurginen- ja perioperatiivinen hoitotyö, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää hoitotyön sisällön ja merkityksen erilaisissa hoitoympäristöissä kirurgisen potilaan
hoitopolun eri vaiheissa, yhteistyön ja moniammatillisen työskentelyn merkityksen kirurgisen potilaan kokonaishoidossa.
Opiskelija osaa keskeiset hoitotoimenpiteet ja auttamismenetelmät kirurgisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa, toimia
yhteistyössä potilaan, omaisten ja eri hoitoympäristöjen edustajien kanssa kirurgisen potilaan kokonaishoitoa edistävästi.

Keskeinen sisältö: Millainen on kirurgisen potilaan hoitoympäristö? Millainen on kirurgisen potilaan hoitopolku?  Mitä ja
millaista on kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö? Mitä ja millaista on yhteistyö ja moniammatillinen työskentely kirurgisen
potilaan hoitopolun eri vaiheissa?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 26 h. Kontaktiopetus, luennot 40 h. Seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 10 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 20 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 30 h. Oppimisen ohjaus 3 h. Arviointi ja palaute 4 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5



Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20034 Pitkäaikaissairaanhoitotyö, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää hoitotyön merkityksen ikääntyvän ihmisen ja pitkäaikaissairaan potilaan
voimavarojen tukemissa ja vahvistamisessa, hoitotyön sisällön ja merkityksen palliatiivisen hoidon eri vaiheissa,
saattohoitotyön sisällön ja merkityksen kuolevan potilaan hoidossa ja omaisten tukemisessa- moniammatillisen yhteistyön
merkityksen ja vastuukysymykset pitkäaikaissairaanhoidossa. Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön auttamismenetelmiä
ikääntyvän ihmisen ja pitkäaikaissairaan potilaan voimavarojen tukemissa ja vahvistamisessa eri hoitoympäristöissä, soveltaa
palliatiivisen hoitotyön auttamismenetelmiä eri hoitoympäristöissä, soveltaa saattohoitotyön auttamismenetelmiä kuolevan
potilaan hoidossa ja omaisten tukemisessa, toimia moniammatillisessa yhteistyössä ikääntyvän ihmisen ja pitkäaikaissairaan
potilaan kokonaishoitoa edistäen ja hoitotyön vastuun tunnistaen

Keskeinen sisältö: Mitä ja millaista on ikääntyvän - ja pitkäaikaissairaan potilaan hoitotyö? Mitä ja millaista on palliatiivinen
hoitotyö? Mitä ja millaista on saattohoitotyö?  Mitä on moniammatillinen yhteistyö pitkäaikaissairaanhoidossa?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10 h. Kontaktiopetus, luennot 20 h. Seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 16 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 20 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h. Oppimisen ohjaus 2 h. Arviointi ja palaute 2 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20035 Lasta odottavan perheen, lasten ja nuorten hoitotyö.,
3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää perheen erityisyyden ja perheen jäsenten yksilöllisyyden- odottavan äidin, lapsen ja
nuoren voimavarat hoito- ja vastaanottotilanteissa, miksi turvallisuus ja luottamuksen tunne ovat tärkeitä perheelle ja
lapselle, kasvun, kehityksen ja muutoksen prosessia yksilössä ja perheessä. Opiskelija osaa kohdata lasta odottavan perheen
ja naisen sekä sairastuneen lapsen ja nuoren eri tilanteissa, ohjata ja aktivoida lasta leikkimään, ohjata odottavaa äitiä,
perhettä ja lasta arkipäivän toimissa ja perheyhteyden vahvistamisessa, tarkastella omaa toimintaansa lapsen ja perheen
tukijana

Keskeinen sisältö:- Mitä on lasta odottavan ja lasta kasvattavan perheen hoitotyö? Millaista on lasta odottavan naisen
muutos ja kehittyminen sekä raskaus, synnytys ja synnytyksen jälkeinen aika? Miten vastasyntyneen, lapsen ja nuoren kasvu
ja kehitys huomioidaan hoitotyössä? Miten lapsen kehitystä ja perhettä tuetaan? Mitkä tekijät vaikuttavat lapsen ja nuoren
sairastumiseen ja mikä merkitys sairastumisella on lapselle, nuorelle ja perheelle? Mitkä ovat lasta odottavan perheen sekä jo
sairaan lapsen ja nuoren auttamismenetelmät?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 12 h. Kontaktiopetus, luennot 30 h. Seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 8 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 16 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 9 h. Oppimisen ohjaus 8 h. Arviointi ja palaute 14 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimitehtävien ja tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5



Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20046 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnot, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää tutkimus- ja kehittämistyöprosessin vaiheet ja rakenteet ja tutkimuksen merkityksen hoitotyön
kehittämisessä ja sen johtamisessa.

Opiskelija valmistautuu opinnäytetyön tekemiseen.

Opiskelija perehtyy aineiston hankinnan ja käsittelyn perusteisiin, osaa laatia tutkimus- ja/tai kehittämissuunnitelman ja
omaksuu valmiudet tehdä hoitotyöhön liittyvän tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Opiskelijalle muodostuu kuva tilastollisen tutkimuksen vaiheista, tilastojen esittämisestä ja tärkeimmistä tunnusluvuista.

Opiskelija kehittää hoitotyön käytänteitä soveltamalla ja hyödyntämällä tutkimustuloksia

Keskeinen sisältö:

Tutkimustoiminnan perusteet
Tilastotieteen perusteet
Kvantitatiiviset menetelmät
Kvalitatiiviset menetelmät
Toiminnalliset opinnäytetyöt
Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen eettiset kysymykset
Raportointi

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Kontaktiopetus ja harjoitukset 60 h
Oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta ja itsenäinen opiskelu 97 h
Kokeet 5 h.

Oppimateriaali:

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen
Harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen
Kirjallisten kokeiden suorittaminen

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Opintokokonaisuus koostuu kahdesta osiosta:
TT 200461A Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet ja menetelmät 4,5 op
TT 2004612 Tilastotieteen perusteet 1,5 op



TT20036 Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 1, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ohjauksen merkityksen terveyspalvelujen organisoinnissa ja toteuttamisessa
ammattihenkilöstön ja asiakkaiden näkökulmasta, hallinnon ja talouden merkityksen laadukkaan ja vaikuttavan hoitotyön
toteuttamisessa. Opiskelija osaa toimia taloudellisesti ja laadukkaasti hoitotyössä, toimia säädösten edellyttämällä tavalla,
toimia yhteiskunnassa asiakkaiden oikeuksien edistäjänä

Keskeinen sisältö:  Minkälaiset säädökset ohjaavat alan toimintaa? Miten hallinnolliset ja taloudelliset tekijät ovat osana
terveyspalvelujen tuotantoprosesseissa? Miten toimintaympäristön muutokset heijastuvat terveyspalveluihin? Mitä tarkoitetaan
laadulla, tehokkuudella ja vaikuttavuudella terveyspalvelujen tuottamisessa?

Edeltävät opinnot: Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 6 op

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 10 h. Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis.
ohjauksen) 15 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 30 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 15 h. Arviointi ja palaute 10 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20037 Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 2, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää toimivan työyhteisön toimintaan vaikuttavia asioita ja ilmiöitä, itsensä johtamisen
merkityksen edellytyksenä tiimin/työyhteisön johtamiselle, vastuunsa potilaan/asiakkaan kokonaishoidon koordinoinnissa
Opiskelija osaa tunnistaa työyhteisön toimintaan vaikuttavia asioita ja ilmiöitä, osaa johtaa moniammatillista tiimiä ja edistää
työyhteisön toimivuutta, osaa vastata potilaan/asiakkaan kokonaishoidon koordinoinnista, osaa vastata oman toimintansa
tehokkuudesta ja laadukkuudesta

Keskeinen sisältö: Minkälaiset ilmiöt ja asiat vaikuttavat työyhteisöissä? Minkälaista johtajuutta ja osaamista hoitotyössä
edellytetään?  Miten voidaan edistää työyhteisön hyvinvointia ja toimivuutta/kehittymistä?

Edeltävät opinnot: Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 1, 3 op

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 30 h. Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis.
ohjauksen) 20 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 30 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 18 h. Arviointi ja palaute 10 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20047 Hoitotyön syventävät ammattiopinnot, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden vastuun ja merkityksen sairaanhoitajan työssä. Opiskelija
syventää teoreettista ja käytännöllistä osaamistaan valitsemallaan hoitotyön alueella. Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa



hoitotyön toteutuksessa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Opiskelija sisäistää asiantuntijuuden ammatillisen kasvunsa
päämääräksi.

Keskeinen sisältö: - Mitä on hoitotyön asiantuntijuus opiskelijan valitsemalla hoitotyön alueella?

Edeltävät opinnot: 1-3 vuoden opinnot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 30 h. Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis.
ohjauksen) 20 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 40 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 40 h. Arviointi ja palaute 3 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

HARJOITTELU

TT40008 Orientoiva harjoittelu, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää hoitotyön periaatteet, ihmisen perustoimintoja ja -rakennetta, sosiaali- ja
terveysalaa yhteiskunnallisena toimintana, yhteisen ammatillisen kommunikaation ja kielen merkitystä.Opiskelija osaa toimia
vastuullisesti yhteistyökumppanina, suunnitella, toteuttaa ja arvioida projektityöskentelyä, hakeutua ja olla rakentavassa
vuorovaikutuksessa, sekä ammatillisen vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen perusteet.

Keskeinen sisältö:  Minkälaisessa toimintaympäristössä sairaanhoitaja toimii? Miten pystyy tunnistamaan ihmisen tarpeita?
Miksi toisen ihmisen arvostaminen ja kunnioittaminen yhteistyökumppanina on tärkeää? Miten moniammatillisuus näkyy eri
toimintaympäristöissä?

Edeltävät opinnot: Ei ole

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoittelun kokonaissuunnittelu (8h), lapsiparkki (50h),projektiopinnot
(12h),fysiologia ja anatomia (6h),käytännön harjoittelu (sis.ohjauksen) (76h),arviointi, reflektio (8h),yhteensä 160h.

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelu toteutetaan projektina

TT40009 Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu, 9 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:



Opiskelija ymmärtää

Mitä tietoja voi käyttää käytännön hoitotyössä?

Mitkä ovat hoitotyön prosessin käsitteet ja vaiheet?

Mitä on kirjaaminen?

Hoitotyön periaatteiden merkityksen omassa työssään.

Miksi ammatillinen auttaminen on suunnitelmallista toimintaa?

Opiskelija osaa

Perustella toimintaansa ja ratkaisujansa.

Vastata potilaan tarpeisiin hoitotyön prosessin mukaisesti.

Toimia aseptisten periaatteiden mukaisesti.

Lääkemuodot/-antotavat, lääkeannostelun ja lääkkeiden jakamisen.

Keskeinen sisältö:

Klinikkaviikon sisältö (40h) ennen harjoittelua oppilaitoksella

Hoihaeffi: Hoitotyön kirjaaminen ja sähköisen kirjaamisen ympäristö

Hoiautsid.: Sitomisen harjoittelu

Hoiharjohj.: Ergonomia

Hoiharjanfy.: Anatomia ja fysiologia

Honkalampipäivä

sekä mahdollisesti muita opintoja (lääkelaskut yms.)

Harjoittelun sisältö

Mitä ovat hoitamisen tutkitut ja tiedeperustaiset auttamismenetelmät?

Miten potilasta autetaan eri tilanteissa?

Mitä akuutti hätätilanne, sairaus ja sairastaminen merkitsevät yksilölle ja yhteisölle?

Edeltävät opinnot: Lukukauden lääkelaskut hyväksytysti suoritettuna.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelun (9op.) kokonaistuntimäärä on 241h, josta paikkaan sitomatonta aikaa tehtävien
tekemiseen opiskelija saa 18h. Jäljelle jää 223h, sisältäen klinikkaviikon.

Tämä 223h jakautuu seuraavasti:

Klinikkaviikkoon osallistuminen 40h: Anatomia ja fysiologia 6h, hoitotyön kirjaaminen ja muu
auttamismenetelmien harjoittelu 12h, ergonomia 6h, sidokset 4h ja tustumiskäynti Honkamammen keskuslaitokselle
8h. Hoitotyön auttamismenetelmien klinikkaviikolla on itsenäiseen tiedonhakuun ja tehtävien tekemiseen
mahdollistettu aikaa.

Käytännön harjoittelu 183h tapahtuu opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa: Tähän kuuluvat myös
osallistuminen harjoitteluinfoon 2h n. 2 vkoa ennen harjoittelun alkua PKAMK:lla ja harjoittelun puolivälissä
PKAMK:lla toteutettava harjoittelun reflektiopäivä 6h. Näin ollen opiskelijan työvuorolistalla harjoittelupaikassa tehty
tuntimäärä tulee olla 175h.

Tunteihin sisältyy opiskelijan ohjaus ja arviointi

Muuta huomioitavaa:

Lähihoitajatutkinnon suoroittaeet henkilöt, jotka ovat valmistumisensa jälkeen työskennelleet terveyskeskuksen
vuodeosastolla kiinteässä potilastyössä saavat enimmillään 2 op eli yhteensä 54h hyväksilukua aikaisemmin opitun
tunnustamisena. Opiskelijan tulee esittää harjoittelua ohjaavalle opettajalle tutkintotodistus ja työtodistus. Näin ollen
tehtävä tuntimäärä työvuorolistalle harjoittelupaikassa jää 121h.



Oppimateriaali:

Iivanainen, A.  & Syväoja, P. 2008. Hoida ja kirjaa. Hygieia. Tammi.

Kassara ym. 2004. Hoitotyön osaaminen.

Saranto, K., Ensio, A., Tanttu, K. & Sonninen AL.2007 Hoitotaitojen systemaattinen kirjaaminen. WSOY.

Luentomateriaalit. Seminaarityöt. Aikaisempien opintojen materiaalit.

Arviointiperusteet:

Harjoittleun osalta osaamisen juonteiden mukainen arviointi. Kaikki osaamisjuonteet tulee suorittaa hyväksytysti.

Klinikkaviikon tunneille osallistuminen ja niiden tehtävien hyväksytysti tekeminen

Opintokäynnille Honkalampi osallistuminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty: harjoittelun ja siihen liittyvien tehtävien hyväsytty suorittaminen.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Harjoittelusta 1,5 op toteutetaan ammattikorkeakoulun harjoitustiloissa.

Harjoittelusta 7,5 op toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoitteluympäristöissä esim:

Kohtilahden sairaalan vuodeosastot

Siilaisen terveyskeskuksen vuodeosastot

Kiihtelysvaaran Vaahterapihan vuodeosasto

P-K:n sairaskodissa (osastot Urhola ja Tammela)

sekä kuntien terveyskeskusten vuodeosastot

Harjoittelupaikkojen keskittyminen Joensuun alueelle mahdollistaa opiskelijan syvällisemmän oppimisen ohjaamisen.

Hoiharjerg.:

Hoitajan kuormituksen vähentäminen; kehon käyttö nosto- ja siirtotilanteissa 2h

Käytännön kokeet potilaan/asiakkaan ohjaaminen ja kuntouttava hoitotyö erilaisissa nosto- ja siirtotilanteissa 4h

TT40010 Terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän hoitotyön
harjoittelu, 7 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää mahdollisuuden vaikuttaa yksilön terveydenlukutaitoon ja terveyskäyttäytymiseen,
erilaisten terveyden edistämisen- ja ennaltaehkäisevän hoitotyön menetelmien merkityksen sairauksien ehkäisyssä,
ammatillisen roolinsa terveyden edistäjänä eri toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä terveel-
lisiin valintoihin ohjaamisessa, perustella terveyttä edistäviä valintoja, käyttää suositusten mukaista ohjausmateriaalia
yksilöllisesti, tukea ja aktivoida yksilöä, perhettä ja yhteisöä ottamaan vastuuta terveyden, voimavarojen ja toimintakyvyn
ylläpitämisestä ja edistämisestä

Keskeinen sisältö: mitkä ovat keskeiset terveyden edistämisen sisältöalueet ihmisen elämänkulun eri vaiheissa (uni ja lepo,
ravitsemus, terveysliikunta, seksuaaliterveys, mielenterveys, tupakointi ja päihteet),  mitä tarkoittaa terveyden edistäminen ja
ennaltaehkäisevä hoitotyö harjoitteluympäristössä, millaisia terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän hoitotyönmenetelmiä
harjoittelujaksolla käytetään, mitä ovat terveyden edistämisen eettiset kysymykset harjoitteluympäristössä?

Edeltävät opinnot: Orientoiva harjoittelu 6op, hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu 9op

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoittelun info 1 h, reflektiopäivä 4 h. Opiskelu käytännön harjoittelupaikassa 185
h. Yhteensä 190 h. Opintojakson laajuus 7 op

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:



Arviointiasteikko: hyväksytty-hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelusta 7 op toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun hyväksymissä
harjoitteluympäristöissä perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai kolmannen sektorin
toimintaympäristössä tai terveyden edistämisen projektin toimintaympäristössä.

TT40011 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu, 7
op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää vuorovaikutusta edistävien auttamismenetelmien merkityksen mielenterveys- ja
päihdehoitotyössä, kriisin merkityksen yksilön ja perheen näkökulmasta, työnohjauksen merkityksen työskentelyssään.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivän hoitotyötä, käyttää hoitotyön
menetelmiä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä (joista lääkehoidon osuus 30h), kohdata kriisissa olevan yksilön ja perheen-
käyttää työnohjausta omaa hoitotyötään tukevana menetelmänä

Keskeinen sisältö: Miten opiskelija suunnittelee potilaan hoitotyötä? Miten opiskelija käyttää auttamismenetelmiä
hoitosuhteessa? Miten opiskelija käyttää työnohjausta hoitotyössä?

Edeltävät opinnot: Terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän hoitotyön harjoittelu 7 op

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 8h, Oppimistehtävät 12h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 12h, arviointi ja palaute 8, käytännön harjoittelu 140 h.

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelu toteutetaan ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoitteluympäristöissä: Psykiatriset
osastot erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa tai psykiatriset osastot tai erilaiset kuntoutumis- ja asumisyksiköt
perusterveydenhuollossa tai yksityisten palveluiden tuottajien kuntoutumis- ja asumisyksikössä.

TT40012 Kliinisen hoitotyön harjoittelu, 15 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa keskeiset auttamismenetelmät (esim. peruselintoimintojen tarkkailu/ylläpito, kivun hoito,
lääkehoito, hoidonohjaus). Opiskelija osaa keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä niissä käytettävät välineet ja laitteet.
Opiskelija hallitsee nestehoidon ja potilaan perifeeriseen/sentraaliseen laskimoon annettavan lääke- ja nestehoidon sekä
verensiirron valmisteluun liittyvät toimenpiteet. Opiskelija osaa soveltaa aseptisen työskentelyn periaatteita kaikessa
toiminnassaan sekä opiskelija harjaantuu infektioiden torjunnassa. Opiskelija osaa toimia yhteistyössä potilaan, omaisten ja
hoitoympäristöjen edustajien kanssa potilaan kokonaishoitoa edistävästi. Opiskelija osaa hoitoelvytyksen

Keskeinen sisältö: Millainen on sisätauti-kirurgisen potilaan hoitopolku ja hoitoympäristö? Millainen on perioperatiivinen
hoitoympäristö? Minkälaisia kliinisiä taitoja tarvitaan sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä? Miten opiskelija sisäistää
aseptiikan osaksi kliinisiä taitoja? Minkälaista moniammattillista yhteistyötä tehdään eri hoitoympäristöjen välillä? Miten
lääkehoito toteutetaan osana hoitoa

Edeltävät opinnot: Orientoiva harjoittelu, Auttamismenetelmien harjoittelu, terveyden edistämisen harjoittelu,
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön harjoittelu, 8 op

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 8h, oppimistehtävät 12h, arviointi ja palaute 8h, käytännön
harjoittelu 372h.

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:



Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelu toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun hyväksymässä
toimintaympäristössä

TT40013 Pitkäaikaissairaanhoitotyön harjoittelu, 8 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää hoitotyön merkityksen ikääntyvän ihmisen ja pitkäaikaissairaan potilaan
voimavarojen tukemissa ja vahvistamisessa, hoitotyön sisällön ja merkityksen palliatiivisen hoidon eri vaiheissa,
saattohoitotyön sisällön ja merkityksen kuolevan potilaan hoidossa ja omaisten tukemisessa, moniammatillisen yhteistyön
merkityksen ja vastuukysymykset pitkäaikaissairaanhoidossa. Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön auttamismenetelmiä
ikääntyvän ihmisen ja pitkäaikaissairaan potilaan voimavarojen tukemissa ja vahvistamisessa eri hoitoympäristöissä, soveltaa
palliatiivisen hoitotyön auttamismenetelmiä eri hoitoympäristöissä, soveltaa saattohoitotyön auttamismenetelmiä kuolevan
potilaan hoidossa ja omaisten tukemisessa, toimia moniammatillisessa yhteistyössä ikääntyvän ihmisen ja pitkäaikaissairaan
potilaan kokonaishoitoa edistäen ja hoitotyön vastuun tunnistaen

Keskeinen sisältö: Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan ikääntyvän ja pitkäaikaissairaan potilaan hoitotyötä? Miten
suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan palliatiivista hoitotyötä eri hoitoympäristöissä? Miten moniammatillinen yhteistyö
toteutuu hoitoprosessin eri vaiheissa pitkäaikaissairaanhoidossa

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 8 h. Käytännön
harjoittelu 150 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 13 h Oppimisen ohjaus 8 h. Arviointi ja palaute
8 h Yhteensä 187 h. Opintojakson laajuus, op 7

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 1 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelu toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun hyväksymissä
toimintaympäristöissä: erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon vuodeosastolla tai kotihoidossa.

TT40014 Lasta odottavan perheen, lasten ja nuorten hoitotyön
harjoittelu, 7 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tyypilliset odottavan äidin ja perheen ongelmat odottavan äidin, lapsen ja nuoren
sekä perheen voimavarat kasvun, kehityksen ja muutoksen prosesseja yksilössä ja perheessä. Opiskelija osaa kohdata lasta
odottavan naisen ja perheen sekä sairastuneen lapsen ja nuoren ja hänen perheensä eri tilanteissa, rakentaa hoitavan
yhteistyösuhteen äidin, lapsen ja perheen kanssa (hoitotyön prosessi, dokumentointi), ohjata odottavaa äitiä, perhettä ja lasta
arkipäivän toimissa ja perheyhteyden vahvistamisessa (esim. leikki), toteuttaa ja arvioida äidin, lapsen ja nuoren lääkehoitoa,
tarkastella omaa toimintaansa äidin, lapsen ja perheen tukijana, vastata äidin, lapsen ja perheen tarpeisiin

Keskeinen sisältö: mitä on lasta odottavan ja lasta kasvattavan perheen hoitotyö, mitkä ovat odottavan, synnyttävän ja
synnyttäneen äidin auttamismenetelmät, mitkä ovat sairaan lapsen ja nuoren auttamismenetelmät (mm. kivun hoito), miten
vastasyntyneen, lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys huomioidaan hoitotyössä, miten vanhemmuuteen kasvua ja perheyhteyttä
tuetaan

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytännön harjoittelu 160h. Oppimisen ohjaus 12h. Arviointi ja palaute 15h.
Yhteensä 187h. Opintojakson laajuus, 7 op.

Oppimateriaali:



Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelusta 1 op toteutetaan ammattikorkeakoulun harjoitustiloissa. Harjoittelusta 6 op
toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoitteluympäristöissä.

TT40015 Hoitotyön syventävien opintojen harjoittelu, 16 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää vastuun ja sen merkityksen omassa työssään. Opiskelija osaa soveltaa hoitotyössä
tarvittavaa tietoperustaa hoitotyön päätöksenteossa. Opiskelija syventää käytännön osaamistaan hoitotyössä näkemystään
hoitotyön kehittämisestä ja sen edellytyksistä (esim. tutkimusten hyödyntäminen). Opiskelija tunnistaa oman osaamisensa
vahvuudet ja asiantuntijuutensa kehittämishaasteet.

Keskeinen sisältö: Opiskelija harjoittelee itsenäisesti toimimaan kykenevän sairaanhoitajan valmiuksia (esim. vastuullisuus,
päätöksenteko, kliiniset taidot). Hoitotyön, oman osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen.

Edeltävät opinnot: aikaisempien lukukausien ammattiopinnot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Oppimistehtävät 30 h, käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät ohjaus-, arviointi- ja
palautetilanteet 386 h, Sairaanhoitajapäiville tai vastaavaan osallistuminen 16 h. Yhteensä 432 h (16 op).

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet: Opintojakson osaamistavoitteiden mukainen toiminta, opiskelijan aktiivisuus

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelu toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun terveysalan hyväksymässä
toimintaympäristössä

OPINNÄYTETYÖ

TT5A Opinnäytetyö, 15 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan hoitotyön käytännön
asiantuntijatehtävässä.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa hoitotyötä käsittelevän tai siihen liittyvän tutkimuksellisen tai
toiminnallisen opinnäytetyön.

Keskeinen sisältö: Itsenäinen työskentely ja pienryhmäohjaukseen osallistuminen.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Itsenäinen työskentely 475 h, ohjaus ja seminaarit 30 h.

Arviointiperusteet: PKAMKn www-sivuilla esitetyt kirjalliset arviointikriteerit.

Arviointiasteikko: 1-5



Hoitotyön koulutusohjelma

SUORITETTAVA TUTKINTO
Terveydenhoitaja (AMK), 240 op

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Terveydenhoitaja (AMK), 240 op Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, Terveydenhoitaja (AMK) sisältää sairaanhoitajakoulutuksen (210 op). Koulutuksessa
noudatetaan ammattikorkeakoululakia 351/2003 ja asetusta 352/2003, terveysalan ammattien valtakunnallista
terveydenhoitajan osaamiskuvausta sekä yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien toimintaa säätelevää EY-direktiiviä
2005/36/EY. Terveydenhoitajakoulutuksen suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja
terveydenhoitajana. Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja
kansanterveystyön asiantuntija elämänkulun eri vaiheissa. Keskeistä terveydenhoitajan alue- ja väestövastuisessa työssä on
väestön osallistaminen ja aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Tärkeää on terveyden tasa-arvon
lisääminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen. Työtä suunnitellessaan, toteuttaessaan, arvioidessaan ja
kehittäessään terveydenhoitaja ottaa huomioon terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, jotka vaikuttavat ihmisten
elinympäristöön, elinolosuhteisiin ja hyvinvointiin. Terveydenhoitajan tehtäväalueeseen kuuluu osallistuminen terveysriskien ja
sairauksien ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja sairastuneiden hoitamiseen sekä terveellisen ympäristön suunnittelu- ja
kehittämistyöhön. Terveydenhoitotyö on yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä
edistävää ja ylläpitävää sekä sairauksia ehkäisevää hoitotyötä, jossa pyritään vahvistamaan asiakkaiden voimavaroja ja
itsehoitoa. Terveydenhoitotyön näkökulma on preventiivinen ja promotiivinen, jolla tarkoitetaan terveyttä rakentavaa ja
terveyden edellytyksiä luovaa ja tukevaa toimintaa. Terveydenhoitotyö on kokonaisvaltaista hoitoa, joka vaikuttaa
yksilölliseen, yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Terveydenhoitotyön tieteellinen ja teoreettinen perusta on
hoitotieteessä ja muissa terveystieteissä, lisäksi sitä täydentävät muut tieteenalat.

Terveydenhoitaja tekee työtään terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä itsenäisesti että asiantuntijana
monialaisissa ja -ammatillisissa työryhmissä. Terveydenhoitajan keskeisenä tehtävänä on tukea ja vahvistaa asiakkaiden
omien voimavarojen käyttöä ja elämässä selviytymistä. Työ edellyttää näyttöön perustuvaa osaamista sekä kykyä ja rohkeutta
eläytyä ja puuttua tarvittaessa asiakkaan tilanteeseen elämänkulun eri vaiheissa. Terveydenhoitaja johtaa ja arvioi näyttöön
perustuvaa terveydenhoitotyötä ja vastaa tutkimukseen perustuvasta terveydenhoitotyön laadusta ja sen kehittämisestä.

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA

Opintojen rakenne

Terveydenhoitaja (AMK) koulutus sisältää sairaanhoitajakoulutuksen (210 op). Terveydenhoitaja koulutuksen ammattiopintoja
on vähintään 60 opintopistettä, joista 30 opintopistettä toteutuu sairaanhoitajatutkintoon sisältyvinä terveydenhoitotyön
vaihtoehtoisina ammattiopintoina. Opintojen laajuus on 240 op, joista on perusopintoja on 41 op, ammattiopintoja 91 op,
opinnäytetyö 15 op (osana ohjattua harjoittelua) ja kehittämistyö 5 op, harjoittelua 100 op (sisältää opinnäytetyön 15 op) ja
vapaasti valittavia opintoja 3 op. Opinnot rakentuvat vuositason teemoista. Opiskelijan oppimista ja toimintaa ohjaavat
vuositeeman osaamistavoitteet ja koulutuksen osaamisvaatimukset. Oppiminen rakentuu näiden pohjalle henkilökohtaisen
opetussuunnitelman (HOPS) mukaisesti. Ammatillisen kasvun polku muodostuu vuositeemojen kautta, joihin liittyvät
opiskelijan oppimista ohjaavat osaamistavoitteet. Ensimmäisen lukuvuoden teemana on terveen ihmisen tuntija ja hoitotyön
perusvalmiuksien harjoittelija. Toisena lukuvuonna teemana on terveyden edistämisen ja kliinisen hoitotyön soveltaja.
Kolmannen lukuvuoden teemana on pitkäaikaissairaanhoidon ja kulttuurisen hoitotyön soveltaja ja tutkimus- ja kehittämistyön
harjoittelija. Neljännen lukuvuoden teemana on terveyden edistämisen ja ennalta ehkäisevän työn sekä terveydenhoitajatyön
asiantuntijuuteen ja johtamisosaamiseen kehittyjä. Oppimisen pedagogisena lähestymistapana on konstruktivistinen
oppimisnäkemys, jonka perusajatuksena on, että opiskelija rakentaa tietonsa aikaisempien oppimiskokemustensa pohjalle.
Oma tieto ja kokemus muuttavat muotoaan sen mukaan kun opiskelija saa kokemuksia ja keskustelee avoimessa dialogissa
muiden kanssa. Sosiaalisella vuorovaikutuksella ja dialogilla on keskeinen rooli oppimisessa. Omien tavoitteiden ja päämäärien
tunnistaminen ja oppimiskokemusten merkitysten luominen ovat sisäisen motivaation, sitoutumisen sekä itseohjautuvuuden
perusta persoonallisessa ja ammatillisessa kasvussa. Oppiminen on tavoitteellista, tilannesidonnaista ja vuorovaikuksellista
toimintaa.

Oppimisprosessin yleiskuvaus

Ammatillisen kasvun polku muodostuu vuositeemoista. Vuositeemat ja opiskelijan osaamistavoitteet ovat seuraavat: 1. vuosi:
Vuositeema: Ihmisen tuntija ja hoitotyön perusvalmiuksien harjoittelija Osaamistavoitteet: tuntee ihmisen tarpeet ja
harjaantuu käyttämään hoitotyön auttamismenetelmiä, ymmärtää eettisyyden ja arvot hoitotyössä, tuntee sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintaympäristön 2. vuosi: Vuositeema: Terveyden edistämisen ja kliinisen hoitotyön soveltaja
Osaamistavoitteet: tuntee keskeiset kansanterveyden ongelmat ja lääketieteelliset sairaanhoitoa vaativat akuutit tilanteet,
harjaantuu yksilön, perheen ja yhteisön terveyden edistämisen osaamisessa, harjaantuu ja osaa soveltaa keskeisiä kliinisen
hoitotyön auttamismenetelmiä 3. vuosi: Vuositeema: Pitkäaikaissairaanhoidon ja kulttuurisen hoitotyön soveltaja sekä
tutkimus- ja kehittämistyön harjoittelija. Osaamistavoitteet: Harjaantuu eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien erilaisia
sairauksia sairastavien ihmisten hoitoon erilaisissa ympäristöissä, harjaantuu hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyössä 4. vuosi:
Vuositeema: Kansanterveystyön, terveyden edistämisen ja ennalta ehkäisevän työn, terveydenhoitajatyön asiantuntijuuteen ja
johtamisosaamiseen kehittyjä. Osaamistavoitteet: harjaantuu eri-ikäisten, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistämisessä ja
ennaltaehkäisevässä kansanterveystyössä, osaa käynnistää ja johtaa muutoksia hoitotyössä, omaa ammatilliset valmiudet
terveydenhoitajatyön asiantuntijuuteen. Oppimista edistävää harjoittelua on 100 op. Jokaiseen vuositeemaan sisältyy
ammattiopintoihin liittyvää harjoittelua. 1.vuosi: Orientoiva harjoittelu 6 op. Hoitotyön auttamismentelmien harjoittelu 9 op



2.vuosi: Terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän hoitotyön harjoittelu 7 op. Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön
harjoittelu 7 op. Kliinisen hoitotyön harjoittelu 15 op 3. vuosi: Pitkäaikaissairaanhoitotyön harjoittelu 8 op Lasta odottavan
perheen, lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 7 op 4. vuosi: Terveydenhoitotyön harjoittelu perhesuunnittelu-, äitiys- ja
lastenneuvolassa 10 op, Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 9 op ja Työterveyshuollon ja syventävä terveydenhoitotyön
harjoittelu 7 op

Oppimisen pedagogisena lähestymistapana painottuu sosiokonstruktivistinen oppimisnäkemys. Sen mukaan opiskelijan oma
tieto ja kokemus muuttavat muotoaan kun hän saa kokemuksia ja keskustelee avoimessa dialogissa muiden kanssa.
Sosiaalisella vuorovaikutuksella ja dialogilla on keskeinen rooli oppimisessa. Opinnoissaan opiskelija kartuttaa ammatillista
osaamistaan tietämisessä, ymmärtämisessä, tekemisen osaamisessa ja kyvyssä hallita erilaisia tilanteita. Oppiminen on
tavoitteellista, tilannesidonnaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Tämä edellyttää omien tavoitteiden ja päämäärien
tunnistamista. Merkitykselliset oppimiskokemukset luovat perustan sisäiselle motivaatiolle, joka on pohja persoonalliselle ja
ammatilliselle kasvulle.

Opiskelijaohjaus ja arviointi

Opiskelijan oppimista ja itseohjautuvuutta tuetaan systemaattisesti koko opiskelun ajan. Opiskelijaohjausta toteutetaan
henkilökohtaisena ohjauksena sekä pienryhmä- ja virtuaaliohjauksena. Opiskelijalla on oma tuutoropettaja koko koulutuksen
ajan. Tuutoropettaja ohjaa opiskelijaa laatimaan henkilökohtaisen opiskeluohjelman (HOPS). Hän ohjaa ja seuraa opiskelijan
opintojen edistymistä sekä ohjaa opiskelijan ammatillista kehittymistä opintojen aikana. Arvioinnissa noudatetaan Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulun tutkintosäännön arviointiohjetta. Oppimisen arvioinnissa käytetaän opiskelijan itsearvointia,
vertaisarviointia sekä ohjaajien ja opettajien antamaa arviointia. Arviointi on kehittävää ja opiskelijan ammatillista kasvua
tukevaa arviointia.

Opiskelijapalaute ja sen käsittely

Jokaisesta opintojaksosta kerätään opiskelijoilta palautetta, jonka pohjalta opintojaksoa arvioidaan ja kehitetään. OPALA-
järjestelmän avulla opiskelijat antavat suunnitelmallisesti palautetta neljä kertaa opintojen aikana.( Tulokysely, yleiskysely
toisena lukuvuotena, tavoiteprofiilikysely kolmantena lukuvuotena ja lähtökysely opintojen lopussa). Palautteiden tulokset
käsitellään koulutusohjelman kokouksissa ja jokaisen opiskelijaryhmän kanssa.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT

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

PERUSOPINNOT 27 14

OPISKELU- JA VIESTINTÄTAIDOT TT39

Johdanto AMK-opintoihin TT10018 3

Suomen kieli ja viestintä TT10019 3

ATK-opinnot TT10020 3

Suomen kieli ja esitysgrafiikka TT10023 3

IHMISEN TARPEET JA PERUSTOIMINNOT TT40

Anatomia ja fysiologia TT10024 4

Yksilön inhimilliset tarpeet TT10025 5

IHMINEN JA TERVEYS JA MUUTTUVA YHTEISKUNTA TT41

Terveyspsykologia ja -sosiologia TT10026 3

TERVEYSPALVELUT YHTEISKUNNASSA TT42

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 1 TT100271 3

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 2 TT100272 3

KIELIOPINNOT TT43

Vieraskielinen viestintä hoitotyössä TT10030A 3

English for nurses TT10033A 4

Svenska för hälsovård TT10034A 4

AMMATTIOPINNOT 18 31 18 24

HOITOTIEDE TT44

Hoitotyön tieteelliset perusteet TT20019 3

Kriittinen ajattelu ja näyttöön perustuva hoitotyö TT20020 3

HOITOTYÖN MENETELMÄT TT45

Hoitotyön auttamismenetelmät ja ensiapu TT20021 5

Kliiniset laboratoriotutkimukset TT20022 3

Aseptiikka ja infektioiden torjunta TT20023 3

Lääkehoidon perusteet TT20024 4



KANSANTERVEYS JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN TT46

Kansanterveys ja eri-ikäisten terveyden edistäminen TT20038 7

LÄÄKETIETEELLISET OPINNOT TT47

Sisätaudit ja psykiatria TT20027 3

Kirurgia ja anestesiologia TT20028 3

Geriatria ja neurologia TT20029 3

Lastentaudit, synnytys- ja naistentaudit TT20030 3

KLIININEN HOITOTYÖ ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TT48

Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö TT20031 4

Sisätautien hoitotyö TT20032 3

Kirurginen- ja perioperatiivinen hoitotyö TT20033 5

Pitkäaikaissairaanhoitotyö TT20034 3

Lasta odottavan perheen, lasten ja nuorten hoitotyö. TT20035 3

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN OPINNOT TT49

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnot TT20046 6

JOHTAMINEN HOITOTYÖSSÄ TT50

Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 1 TT20036 3

Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 2 TT20037 4

TERVEYDENHOITAJATYÖN AMMATTIOPINNOT TT53

Perhesuunnittelu, äitiysneuvolan terveydenhoitotyö ja imetysohjaus TT20039A 3

Lapsen ja lapsiperheen terveydenhoitotyö TT20040A 3

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto TT20040B 3

Työikäisen ja ikääntyneen terveydenhoitotyö TT20041 3

Työterveyshuolto ja ympäristöterveys TT20042 3

Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen TT2368A 3

Terveyden edistämisen menetelmät TT20043B 2

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT

Valinnaiset opinnot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 3

HARJOITTELU 15 29 15 26

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU TT52

Orientoiva harjoittelu TT40008 6

Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu TT40009 9

Terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän hoitotyön harjoittelu TT40010 7

Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu TT40011 7

Kliinisen hoitotyön harjoittelu TT40012 15

Pitkäaikaissairaanhoitotyön harjoittelu TT40013 8

Lasta odottavan perheen, lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu TT40014 7

Terveydenhoitotyön harjoittelu perhesuunnittelu-, äityis- ja lastenneuvolassa TT40016A 10

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon harjoittelu TT40017A 9

Työterveyshuollon ja syventävän terveydenhoitotyön harjoittelu TT40018A 7

OPINNÄYTETYÖ 13 7

OPINNÄYTETYÖ TT5A

Opinnäytetyö TT5A 13 2

Opinnäytetyö/Terveydenhoitotyön kehittämistyö TT2366A 5

OPINNÄYTETYÖ TT5A 15

60 60 60 60



PERUSOPINNOT

TT10018 Johdanto AMK-opintoihin, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää omat taipumuksensa ja kykynsä ja työkokemuksensa ja niiden pohjalta alkaa
laatimaan hopsia. Opiskelija osaa hakea tietoa itseohjautuvuudesta ja omasta oppimisstrategiastaan, etsiä Winhasta tietoa
opintojen etenemisen seurantaan liittyen, toimia PKAMK:n toimintaympäristössä ja hyödyntää virtuaalipalveluita, suunnitella
omia opintojaan, osaa hakeutua kv-vaihtoon

Keskeinen sisältö:  Miten voi lisätä opiskelutaitoja (esim. oppimiseen liittyvät lainalaisuudet ja ongelmat, erilaiset
oppimistavat) Millä tavalla voi omia oppimistapoja kartoittaa ja oman opiskelutaidon kehittämistä harjoittaa? Miten tapahtuu
oppiminen ja oman opiskelun suunnittelu ryhmässä? Millä tavalla voi päästä itsenäiseen tiedonhankintaan?

Edeltävät opinnot: ei ole

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 22 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis.
ohjauksen) 22 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h. Oppimisen ohjaus 16 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Osittain verkko-opiskeluna.

TT10019 Suomen kieli ja viestintä, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
Hän osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan vaatimukset sekä viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja
vakuuttavasti. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.

Keskeinen sisältö: Kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, teksti- ja tyylilajit, tieteellinen kirjoittaminen, puheviestintä,
kokoustekniikka

Edeltävät opinnot: ei ole

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 20 h. Kontaktiopetus, luennot 20 h.
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 8 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h.
Oppimisen ohjaus 8 h. Arviointi ja palaute 4 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Tentit, harjoitukset, oppimistehtävät

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



TT10020 ATK-opinnot, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää käyttäjätunnuksen merkityksen, laitteiston osien merkityksen, käyttöjärjestelmän
merkityksen, tekstinkäsittelyn periaatteet (kurinalaisesti hyvää tulee). Opiskelija osaa käyttää toimialueen palveluita (Internet,
tallentaminen ja tulostaminen), resurssienhallintaohjelmalla hallita tiedostot, muotoilla tekstin raportti- ja standardimallin
mukaisesti.

Keskeinen sisältö:  Miten kirjaudun toimialueeseen?  Miten käytän toimialueen keskeisimpiä palveluita?  Mitkä ovat
laitteiston tärkeimmät osat ja niiden ominaisuudet?  Mikä merkitys on käyttöjärjestelmällä? Miten käsittelen tekstiä
(kurinalaisesti)?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 34 h, opintokäynti 2 h, oppimistehtävät 17 h,
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 17 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja palaute 6 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT10023 Suomen kieli ja esitysgrafiikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää - raportoinnin kieli- ja ulkoasun sekä lähdeviitteiden ja -luettelon merkityksen.
Opiskelija osaa soveltaa esitysgrafiikkaa opinnäytetyön laatimisessa ja esityksessä. Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyön
kieli- ja ulkoasuohjeiden mukaista selkeää ja sujuvaa tieteellistä tekstiä sekä laatia tiivistelmän ja kypsyysnäytteen.

Keskeinen sisältö: Raportoinnin kieli- ja ulkoasuohjeet, lähdeviitteet ja luettelo, tiivistelmä ja kypsyyskoe. Esitysgrafiikka,
kuvankäsittely.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 18 h. Harjoitukset 20 h. Oppimisen ohjaus 20h. Arviointi ja palaute
22 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Opinnäytetyön kieli- ja ulkoasu. Kypsyyskokeen hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



TT10024 Anatomia ja fysiologia, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää

eri elinjärjestelmien perusrakenteet ja -toiminnot

hormonaalisen ja hermostollisen säätelyn perusperiaatteet elinjärjestelmien yhteistoiminnassa

anatomisen ja fysiologisen tiedon merkityksen ammattiopinnoissa ja hoitotyössä

Opiskelija osaa

tunnistaa ja perustella ihmisen fyysiset perustarpeet

hyödyntää anatomista ja fysiologista tietoa ammattiopinnoissa ja hoitotyössä

Keskeinen sisältö:

Miten terve ihmiselimistö rakentuu ja toimii?

Miten erilaiset elinjärjestelmät toimivat tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Kontaktiopetus / harjoitukset 6 h.

Kontaktiopetus / luennot, luentokeskustelut 58 h.

Oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta 20 h.

Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 16 h.

Arviointi ja palaute 8 h

Oppimateriaali:

Jan G. Bjålie, Egil Haug, Olav Sand, Öystein V. Sjaastad, Kari C. Toverud:

IHMINEN, Fysiologia ja anatomia, WSOY 1999 tai uudempi.

Arviointiperusteet: Tenttien ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1- 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta:

osio 1, TT100241, 2 op, syyslukuksudella 2009

osio 2, TT100242, 2 op, kevätlukukaudella 2010



TT10025 Yksilön inhimilliset tarpeet, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Yksilön inhimilliset tarpeet 5 op. (sisältää lääkelaskennan 0.5 op)

Opiskelija ymmärtää:

Potilaan elämäntilanteen tarpeiden arvioimisessa

Tarpeiden määrittämisen ja tavoitteiden asettelun merkityksen hoitotyössä

 Hoitotyön osuuden osana potilaan kokonaishoitoa

Opiskelija osaa:

Hoitotyön tarpeen määrittämistä ja tavoitteiden asettelua

Havainnoida ja tarkkailla potilasta

Auttaa potilasta perustarpeiden tyydyttämisessä

Hoitotyön ja oman toiminnan arvioinnin perusteita

Tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen terveydenhoidollisia tarpeita ja harjaantuu hoitotyön auttamismenetelmissä
hyödyntämällä terveydenvoimavaroja

Laskea peruslaskutoimituksia

Keskeinen sisältö:

Yksilön inhimilliset tarpeet 5op. (sisältää lääkelaskennan 0.5 op)

 Mitä ovat inhimilliset tarpeet? Ihmisen tarpeitten määrittäminen. Miksi tarpeiden tunteminen on tärkeää? Inhimillisten
tarpeitten havainnointi hoitotyön prosessissa. Hoitotyön prosessin rakenne ja vaiheet. Hoitotyön periaatteet. Lapsen ja nuoren
terveyttä edistävä hoitotyö osana lähiyhteisöä. Terveyttä kuluttavien tekijöiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

Tarveluokituksia

Ammatillisuus, hoitosuhde, arvot ja hoitotyön periaatteet

Käsihygienia, potilaan hoitoympäristö

Vuoteen sijaaminen

Hengitys ja verenkierto (verenkierron perusseuranta, RR-mittaus, hengityksen seuranta)

Erittämisen toiminnot, erittämisessä avustaminen

Kehon lämpötila ja tajunta

Syömis- ja juomistottumusten määrittäminen

Potilaan ruokailussa avustaminen, nestetasapaino

Turvallisen ympäristön ylläpitäminen

Viestiminen ja sukupuolisuuden ilmaiseminen

Nukkuminen

Suuhygienia, suun hoitaminen

Vuodepesut, intiimihygienia

Liikkumisen ja siirtymisen apuvälineet

Kuolevan potilaan hoitotyö

Hoitotyön prosessi

Lapsen ja nuoren terveyttä edistävä hoitotyö

Peruslaskuharjoituksia

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Yksilön inhimilliset tarpeet 5 op (sisältää lääkelaskennan 0.5op)

Kontaktiopetus 25h (sisältää ryhmätöiden esitykset 6h)

Laboraatio-opetus 21 h

Näyttölaboraatio 6h

Lasten tarpeet - kontaktiopetus 16 h



Laskuharjoitukset 7h.

Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 14 h.

Valmisteltuihin oppimisaineistoihin ja kirjallisuuteen perehtyminen 36 h

Oppimisen ohjaus 4h

Kirjallinen koe 3h

Laskennan koe1h (+ tarvittaessa uusinta I ja II)

Arviointi ja palaute 6 h

Oppimateriaali:

Yksilön inhimilliset tarpeet 5 op (sisältää lääkelaskennan 0.5 op)

Kassara ym. (2005). Hoitotyön osaaminen

Roper-Logan-Tierney. (1993) Hoitotyön perusteet

Kantero ym,(1996). Lasten sairaanhoito sivut 11-83, 173-209, 292-293,372-385.(tai v.2000 painoksesta vastaavat
kohdat)

Aaltonen ym. (1999). Nuoren aika.

Rokotusohjelma(www.google.fi/rokotusohjelma)

Opetusmonisteet

Arviointiperusteet:

Yksilön inhimilliset tarpeet 5 op (sisältää lääkelaskennan 0.5 op)

80 %:n läsnäolo teoriatunneilla, (lähihoitajilla vapaaehtoinen osallistuminen)

100 %:n läsnäolo laboraatiotunneilla (lähihoitajilla sovitaan osaamisen mukaan)

Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn (+/-)

Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti kurssin aikana

Teoriakokeen, näyttölaboraation ja lääkelaskujen suorittaminen hyväksytysti

Korvaavuudet on opiskelijan sovittava erikseen opettajan kanssa kurssin aikana

Arviointiasteikko:

Yksilön inhimilliset tarpeet 5 op (sisältää lääkelaskennan 0.5 op)

Teoriakoe T1 - K5

Näyttölaboraatio, hyväksytty/hylätty

Lääkelaskukoe, hyväksytty / hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Opintojakso 5 op, koostuu kolmesta eri osiosta:

Yith ja lasteen tarpeet (teoria ja lab.)  4,5 op

Yith laskut 0,5 op

TT10026 Terveyspsykologia ja -sosiologia, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää

psykologian eri ihmiskäsityksiä

miten ihmisen psyykkinen kehitys etenee elämänkulun eri vaiheissa

miten ihminen on vuorovaikutussuhteissaan sidoksissa sosiaaliseen ympäristöönsä ja sen kulttuurisiin
symbolijärjestelmiin

yhteiskunnan rakenteiden ja muutoksen vaikutukset ihmisen elämään ja terveyskäyttäytymiseen

http://www.google.fi/rokotusohjelma


Opiskelija osaa

soveltaa tietojaan eri ikävaiheissa olevien ihmisten kohtaamisessa

osaa ottaa huomioon ihmisen kulttuurisen ja yhteiskunnallisen ympäristön merkityksen sosiaalisissa
vuorovaikutussuhteissa ja valintataipumuksissa

Keskeinen sisältö:

  Millainen ihminen on psyykkisenä olentona?
  Miten elämänkaaren kriisit vaikuttavat ihmisen kehitykseen?
  Millainen on eri ikävaiheiden luonne?
  Miten ihminen on sidoksissa sosiaaliseen ympäristöönsä?
  Miten terveys määräytyy yhteiskunnallisesti?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Terveyspsykologia: Kontaktiopetus, luennot 20 t (sisältää tentin) Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 t

Terveyssosiologia: Kontaktitunnit 2 t. Terveyssosiologian osuus toteutetaan muilta osin verkossa Moodle-
oppimisympäristössä. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 26 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 12 h.

Oppimateriaali:

Terveyspsykologia: Luennot. Oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Terveyssosiologia: Verkko-opintoihin sisältyvä aineisto

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja oppimistehtävien ja tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Terveyspsykologian opettaa Tiina Mäkinen

Terveyssosiologian opettaa Soile Palosuo

TT100271 Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 1, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää

suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntouspalvelujärjestelmän toimintamallit ja 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:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Kontaktiopetus 16 h

Ohjattu pienryhmätyöskentely (sis. ohjauksen) 14 h

Itsenäinen tiedonhankinta ja ryhmätyskentely 50 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

TT100272 Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 2, 3 op

Osaamisalueet:

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 käyttämaan terveyspalveluja ja sosiaaliturvan tukimuotoja.

Keskeinen sisältö: Sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ohjaava lainsäädäntö. Yhteydet EU:n sosiaali-ja terveyspoliikkaan.
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: Kontaktiopetus 25 h. Itsenäinen tiedonhankinta ja ryhmätyöskentely 53 h.
Kirjallinen koe 2 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opintoihin. Kokeen ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyäksytty/täydennettävä

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Osittain verkko-opetuksena Allussa.



TT10030A Vieraskielinen viestintä hoitotyössä, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla hän selviytyy eri viestintätilanteissa.
Opiskelija tiedostaa kulttuuritaustan vaikutuksen viestintään. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen erilaisia oppimisstrategioita,
kieliohjelmia ja muita resursseja englannin ja 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 sähköpostiviestin 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/ småprat, puhelinviestintä,
tienneuvonta, ammattisanastoa

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

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 38 h, Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 30
hValmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h, Arviointi ja palaute 2h

Oppimateriaali:

Ruotsi: Tuunanen, M & Wallinheimo, K. Flexvård. Svenska för högskolor. Otava

Englanti: Saarinen, K & Saarinen, J. Way to Health. English for Health Care. Otava

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen, sanaston hallinta ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Muut toteutusjärjestelyt:

TT10033A English for nurses, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joiden avulla hän selviytyy
sairaanhoitajana/ terveydenhoitajana monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen
osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä terveysalan 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 (asiakkaan polku sairaalassa), suulliset raportit ja esitelmät, ulkomaalaisten vierailijoiden
isännöinti, mielipiteen ilmaisu, kokoustilanteet, oman ammattialan tekstien lukeminen, kirjallisten ohjeiden laatiminen,
abstraktin kirjoittaminen, ammattisanastoa.

Edeltävät opinnot: TT10030A Vieraskielinen viestintä hoitotyössä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 54h Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta
30hValmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 22hArviointi ja palaute 2h

Oppimateriaali:

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

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:



TT10034A Svenska för hälsovård, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joiden avulla hän selviytyy
terveydenhoitajana/ sairaanhoitajana monikuluttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen
osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä terveysalan 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 (asiakkaan polku sairaalassa), suulliset raportit ja esitelmät, ulkomaalaisten vierailijoiden
isännöinti, mielipiteen ilmaiseminen, kokoustilanteet, oman ammattialan tekstien lukeminen, kirjallisten ohjeiden laatiminen,
tiivistelmän kirjoittaminen, ammattisanastoa.

Edeltävät opinnot: TT10030A Vieraskielinen viestintä hoitotyössä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 54 hOppimistehtävät/ itsenäinen tiedonhankinta 30
hValmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 22 hArviointi ja palaute 2 h

Oppimateriaali: Flexvård, Tuunanen, M. & Wallinheimo, K. OtavaOpetusmonisteetInternet

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

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: ruotsi

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

AMMATTIOPINNOT

TT20019 Hoitotyön tieteelliset perusteet, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:  Opiskelija ymmärtää hoitotyön metaparadigma käsitteiden ( terveys, ihminen, ympäristö ja hoitotyö)
sisällön ja merkityksen hoitotyössä. Opiskelija ymmärtää hoitotyön perustana olevan hoitotieteen, arvot (hyvä-paha, oikea-
väärä), periaatteet, filosofian, lainsäädännön ja ihmisoikeudet. Opiskelija ymmärtää hoitotieteen historian merkityksen
hoitotyössä. Opiskelija osaa huomioida keskeiset käsitteet potilaan hoidossa hoitotyön prosessissa. Opiskelijan toiminta
perustuu hoitotyön eettisiin arvoihin ja periaatteisiin (ihmisarvon kunnioittaminen, hyvän tekeminen ja pahan välttäminen,
oikeudenmukaisuus ja perusteltavuus

Keskeinen sisältö:  Mitkä ovat keskeiset hoitotyön käsitteet? Mikä on hoitotyön perusta? Mitkä ovat hoitotyön arvot ja
periaatteet? Miten hoitotiede on kehittynyt?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Etiikka 16h (2h info, 8h seminaareja, 6h ohjausta).

Hoitotiede 25h (keskusteluluentoja ja ryhmätehtäviä)

Itsenäinen opiskelu 40h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5



Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20020 Kriittinen ajattelu ja näyttöön perustuva hoitotyö, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää eettisyyden merkityksen työyhteisössään ja potilaita hoitaessaan. Opiskelija
ymmärtää hoitotieteen teorioiden merkityksen käytännön hoitotyössä. Opiskelija ymmärtää eri tieteenalojen tutkimuksen
merkityksen omassa työssään. Opiskelija toimii sairaanhoitajana toimiessaan eettisesti potilaita, työtovereita ja työyhteisöään
kohtaan. Opiskelija käyttää hoitotieteen teorioita työskennellessään ja hoitotyötä kehittäessään. Opiskelija osaa käyttää
näyttöön perustuvia tutkimustuloksia omassa työssään

Keskeinen sisältö: Miten sairaanhoitaja toimii eettisesti? Mikä merkitys hoitotieteen teorioilla on? Miten sairaanhoitaja
hyödyntää näyttöön perustuvaa hoitotyötä?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 20 h. Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis.
ohjauksen) 20 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 41 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20021 Hoitotyön auttamismenetelmät ja ensiapu, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Hoitotyön auttamismenetelmät, osio 1 (3op.) ja Ensiapu, osio 2 (2op.)

Opiskelija ymmärtää

auttamisen lähtökohtia ja perusteita

että auttamismenetelmät ovat potilaan tarpeista lähteviä

Opiskelija osaa

ohjata potilasta ja omaisia auttamistilanteissa

toteuttaa ja arvioida erilaisia auttamismenetelmiä

antaa välitöntä ensiapua

erilaisiin auttamismenetelmiin liittyvän välineistön ja apuvälineet

Keskeinen sisältö:

Hoitotyön auttamismenetelmät, osio 1 (3op.)

Mitä ihmisen/potilaan auttaminen eri tilanteissa on? Mitä tarkoitetaan auttamismenetelmillä? Millaista ihmisen/potilaan
auttaminen eri ympäristöissä on? Mitä auttamiskeinoja sairaanhoitajana voi käyttää? Miksi äkillisten tilanteitten ennakointi ja
suunnittelu on tärkeää?



Mitä ovat hoitotyön auttamismenetelmät

Vuorovaikutuksellinen tukeminen

Potilaan ohjaus

Raportointi

Verenpaineen mittaaminen

Hengityksessä avustaminen ja ventilointi

PEF-mittaus

Happisaturaatio

Katetrointi

Nenämahaletkun asettaminen

Verensokerin mittaaminen

Potilaan imeminen

Vuodepotilaan asentohoito

Painehaavaumat

Ensiapu, osio 2 (2 op.) EA 1 + 2

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja

onnettomuustilanteissa. EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Tapaturmat ja niiden yleisyys

Toiminta tapahtumapaikalla

Potilaan tutkiminen

Elvytystapahtuma

Sairauskohtaukset

Verenvuodot ja sokki

Haavat ja ruhjeet

Pään ja kasvojen vammat

Raajojen murtumat ja nivelvammat

Myrkytykset

Palovammat

Vammapotilaiden tutkiminen ja vammamekanismi

Eri vammojen ensiapu

Ensiavusta ensihoitoon

Ensiapu- ja ensihoitovälineet

Ensiaputaktiikka ja sovellusharjoitus

Terveys ja turvallisuus

Erityisensiapu

Edeltävät opinnot: Yksilön inhimilliset tarpeet 5op.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Hoitotyön auttamismenetelmien teoriatunnit 14 h

Sidosten laboraatio 4h + muut auttamismenetelmät laboraatio 18h sisältäen 6h käytännön kokeen.

Ensiavun kontaktiopetus, luennot, koe, rastien suunnittelu: 7h.

Ensiavun laboraatiot 8h.

Oppimistehtävät: ensiapurastit 4h.

Itsenäinen tiedonhankinta (kirjalliseen kokeeseen valm.) 18h.

Arviointi ja palaute 6h+12h.

Oppimateriaali:

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa



Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn

Läsnäolo: teoriaopinnot 80 %, laboraatiot 100 %

Learning cafe´-tentin ja käytännön kokeen hyväksytysti suorittaminen

Muiden oppistehtävien ja kokeiden hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Ensiapuharjoitukset.

Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelun klinikkaoppimisviikolla opiskellaan vielä lisää hoitotyön kirjaamista ja sidoksia
liittyen hoitotyön auttamismenetelmien osio 1 teoriaan (kts. hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu)

TT20022 Kliiniset laboratoriotutkimukset, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää laboratoriotutkimusten preanalyyttiset tekijät ja niiden vaikutukset
laboratoriotulokseen, potilaan ohjauksen merkityksenlaboratoriotutkimuksissa, tavallisimpien laboratoriotutkimusten
merkityksen potilaan hoidossa, laadunvarmistuksen merkityksen vierianalytiikkassa. Opiskelija osaa ohjata potilasta näytteen
ottoon preanalyyttiset tekijät huomioiden, ottaa tavallisimmat kliiniskemialliset, hematologiset ja mikrobiologiset näytteet,
osaa käyttää tavallisimpia vierianalytiikkalaitteita

Keskeinen sisältö: Mitä on laboratoriotoiminta Suomessa. Mikä on kliiniskemiallisten ja hematologisten tutkimusten merkitys
potilaan hoidossa ja hoidon seurannassa. Mitkä tekijät vaikuttavat laboratoriotuloksen luotettavuuteen. Mitä ovat tärkeimmät
elinkohtaiset laboratoriotutkimukset. Mitä ovat hematologiset perustutkimukset. Mikä on mikrobiologisen tiedon merkitys
hoitotyössä. Mitkä ovat yleisimmät kliinismikrobiologiset tutkimukset. Mitkä ovat mikrobiologisen näytteenoton periaatteet.
Mitä on vierianalytiikka. Mitkä ovat yleisimmät vierianalytiikkatutkimukset. Mikä merkitys laadunvarmistuksella on
vierianalytiikassa

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10 h. Kontaktiopetus, luennot 30 h.
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 10 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 12 h.
Oppimisen ohjaus 2 h. Arviointi ja palaute 16 h

Oppimateriaali: Soveltuvin osin Kliininen mikrobiologia terveydenhuollossa,  julkaisija Suomen kuntaliitto sekä
luentomateriaali.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20023 Aseptiikka ja infektioiden torjunta, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää hoitoon liittyvien infektioiden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle sekä niiden
vaikutuksen hoitokustannuksiin,  aseptiikan ja infektioiden torjuntaan liittyvän ajantasaisen tiedon hankkimisen ja
soveltamisen merkityksen potilaan hoidossa, henkilökohtaisen vastuun lisäksi moniammatillisen yhteistyön merkityksen
infektioiden torjunnassa ja hoidossa.Opiskelija osaa noudattaa aseptisen työskentelyn periaatteita kaikessa toiminnassaan -
infektioiden torjunnan periaatteet



Keskeinen sisältö: Mitkä ovat aseptiikan keskeiset käsitteet? Miten sairaalainfektioita luokitellaan? Miksi ja miten
sairaalainfektioita seurataan? Millaisia moniresistenttejä mikrobeja on olemassa? Mitä veren välityksellä tarttuvia tauteja on
olemassa? Mikä on hygienian (mm. henkilökoht.- ja käsihyg.) ja suojautumisen merkitys (työ- ja suojavaatetus, suojaimet)
sekä hoitoympäristön merkitys infektioiden torjunnassa. Mitkä ovat aseptiikan menetelmät? (puhd.desinf.ster.) Miten
infektioita torjutaan? (mm. tavanomaiset varotoimet, eristyskäytännöt) Mikä on infektioiden torjunnan organisaatio?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 32 h. Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis.
ohjauksen) 6 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 40 h. Arviointi ja palaute 2 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20024 Lääkehoidon perusteet, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Lääkehoidon perusteet 2 op. (sisältää lääkelaskennan 0.5 op.)

Opiskelija ymmärtää

oman vastuunsa lääkehoidon toteuttajana

lääkemuotojen, lääkeannosten ja annostelutapojen erot

lääkeannosten, lääkelaimennosten ja lääkepitoisuuksien arviointia

lääkehoitoon sitoutumisen merkityksen

turvallisen lääkehoidon kokonaisuuden

Opiskelija osaa

erilaisia lääkkeenantotapoja (p.o., i.d., s.c., i.m., i.v.)

suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan päivittäistä lääkehoitoa

seurata lääkkeen vaikutuksia potilaassa

ohjata potilasta ja omaisia lääkkeen oikeassa annostelussa ja käytössä

Pharmaca Fennican käytön

laskea lääkelaskut virheettömästi

Opiskelija tuntee

lääkehoitoprosessin

lääkkeiden yleisimmät sivu-, haitta- ja yhteisvaikutukset

eri ikäisten asiakkaiden/potilaiden lääkehoidon

lääkehoitoon kuuluvat tarkkailu- ja seurantamenetelmät

lääkehoitoa koskevat säädökset ja periaatteet

turvallisen lääkehoidon periaatteet

Lääkehoidon kliiniset perusteet 2 op.

Opiskelija ymmärtää

yleisimmät lääkkeiden vaikutusmekanismit

lääkkeiden toivotut ja ei-toivotut vaikutukset



Opiskelija osaa

soveltaa lääkehoitoa käytännössä turvallisesti

potilaskohtaisen lääkeannostelun

Opiskelija tuntee

eri lääkeaineiden käytön eri sairauksissa

Keskeinen sisältö:

Lääkehoidon perusteet 2 op. (sisältää lääkelaskennan 0.5 op.)

lääkehoitoa ohjaavat lait ja asetukset, valvonta

lääkkeen määrääminen

lääkehoidon käsitteet, eri lääkemuodot

lääkkeiden eri antotavat

lääkekorttimerkinnät

aseptiikka lääkehoidossa

lääkkeen vaiheet elimistössä

lääkevaste

lääkemyrkytysten ensiapu

lääkkeiden sivu-, haitta- ja yhteisvaikutukset

Pharmaca Fennican käyttö

lääkehoitoprosessi

lääkehoidon seuranta ja arviointi, kirjaaminen

potilaan ohjaus lääkehoidossa

lääkkeiden väärinkäyttö ja riippuvuus

sh:n lääkehoidon osaaminen ja etiikka

turvallinen lääkehoito ja poikkeamat

i.d, s.c ja i.m injektiotekniikat laboraatioharjoitteluna

lääkelaskentaa (yksikön muunnokset, annoskaavat, annostelu painon mukaan, tiputusnopeus ja -aika, roomalaiset
numerot, pitoisuudet, liuoksen valmistaminen kiinteästä aineesta, liuoksen laimentaminen)

Lääkehoidon kliiniset perusteet2 op.

peruskäsitteet

antibiootit

kipulääkkeet

DM lääkehoito

sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito

hengitysteiden sairauksien lääkehoito

ruuansulatuselimistön sairauksien lääkehoito

neurologisten sairauksien lääkehoito

psyykenlääkkeet

syövän lääkehoito

hormonit

ihotautien lääkehoito

silmän ja korvan sairauksien lääkehoito

lääkkeiden haittavaikutukset

lääkkeiden yhteisvaikutukset

Edeltävät opinnot: -

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Lääkehoidon perusteet 2 op. (sisältää lääkelaskennan 0.5 op.)

45 h kontaktiopetusta, josta 6 h laboraatioita, 8 h lääkelaskentaa, 2h teoriakoe ja 1h lääkelaskukoe



Lääkehoidon kliiniset perusteet 2 op.

22 h kontaktiopetusta, 2 h koe

Oppimateriaali:

Lääkehoidon perusteet 2 op. (sisältäen lääkelaskennan 0.5 op.)

Iivanainen, A., Syväoja, P. 2008. Hoida ja kirjaa. (sivut 243 - 284)

Nurminen, M-L. 2006. Lääkehoito

Veräjänkorva, O., Huupponen, R., Kaukkila, H-S. ja Torniainen, O. 2006. Lääkehoito hoitotyössä.

Ernvall, S., Pulli, A., Salonen, A-M., Nurminen, M-L. ja Kaukkila, H-S. 2006. Lääkelaskenta.

Lääkehoidon kliiniset perusteet2 op.

Nurminen, M-L. 2006. Lääkehoito

Arviointiperusteet:

Lääkehoidon perusteet 2 op. (sisältäen lääkelaskennan 0.5 op.)

80 % läsnäolo teoriatunneilla

100 % läsnäolo laboraatiotunneilla

annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja kurssin aikana

aktiivinen osallistuminen tunneilla (+/-)

teoriakokeen suorittaminen hyväksytysti

lääkelaskukokeen suorittaminen virheettömästi (ei laskimia)

korvaavuudet on opiskelijan sovittava erikseen opettajan kanssa kurssin aikana

tunneille osallistuminen vain 50 % tai alle  merkitsee suorituksen hylkäämistä ja estää kokeeseen osallistumisen.
Opiskelijan on tuolloin suoritettava kurssi kokonaan uudelleen.

Lääkehoidon kliiniset perusteet2 op.

80 % läsnäolo tunneilla

korvaavuudet sovitaan erikseen opettajan kanssa kurssin aikana

Arviointiasteikko:

Lääkehoidon perusteet 2 op.

lääkehoitokoe T1 - K5

lääkelaskukoe hyväksytty / hylätty

Lääkehoidon kliiniset perusteet 2 op.

koe T1 - K5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Opintojakso 4 op. koostuu kolmesta osiosta:

Lääkehoidon perusteet (TT200241) 1,5 op .

Lääkehoidon kliiniset perusteet (TT200242) 2 op.

Lääkelaskut (TT200243) 0,5 op.



TT20038 Kansanterveys ja eri-ikäisten terveyden edistäminen, 7
op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kansanterveyden kehityksen eri-ikäisten yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen
terveyden edistämisen merkityksen, keskeisten kansanterveyttä ylläpitävien ja heikentävien tekijöiden merkityksen, terveyden
edistämisen eettiset periaatteet, vastuullisen asemansa oman, asiakkaan ja yhteisöjen terveyden edistämisessä. Opiskelija
osaa etsiä tietoa väestön terveydestä käyttää erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä, tukea ja ohjata asiakkaita
terveellisten valintojen omaksumisessa, osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä projekteissa, osaa hyödyntää
käypähoitosuosituksia ja terveyspoliittisia ohjelmia terveydenhoitotyössä

Keskeinen sisältö: Mitä on terveys? Miten kansanterveys on kehittynyt ja miten sitä terveyttä tutkitaan? Mitkä ovat väestön
terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän terveydenhoidon painopistealueet? Mitkä ovat keskeiset suomalaisten
kansanterveyttä ylläpitävät ja heikentävät tekijät? Mitkä ovat eri-ikäisten terveysongelmat? Mitä on terveyden edistäminen ja
mitkä ovat sen menetelmät? Mitä on lasten ja nuorten perusterveydenhuollon ennalta ehkäisevä terveydenhoitotyö ja
väestövastuinen terveydenhoitotyö?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 12t. Kontaktiopetus, luennot 50t. Seminaari-
/ryhmätyöskentely 20t. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 40t.Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 40t.
Oppmisen ohjaus 20t.Arviointi ja palaute 4t.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20027 Sisätaudit ja psykiatria, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää miten keskeisiä sisätautien ongelmia diagnosoidaan ja hoidetaan. Opiskelija
ymmärtää miten keskeisiä mielenterveysongelmia diagnosoidaan ja hoidetaan. Opiskelija osaa käyttää keskeistä
lääketieteellistä tietoa hoitaessaan sisätautia ja mielenterveyden ongelmia sairastavaa potilasta tai asiakasta.

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat yleisimmät sisätautien terveysongelmat? Mitkä ovat yleisimmät mielenterveysongelmat?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h, sis. 4h koe. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 41h

Oppimateriaali: Ravitsemustieteen perusteita. Osat: Ravinto ja terveys. Ravintoaineet ja energia, Helsingin yliopiston avoin
yliopisto. Verkkomateriaali.http://www.avoin.helsinki.fi/opetus/materiaalit/ravitsemustiede/index.htmlMuu materiaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ravitsemustieteen tentti heti lukukauden alussa. Tenttimateriaali: Ravitsemustieteen perusteita.
Osat: Ravinto ja terveys, ravintoaineet ja energia, Helsingin yliopiston avoin yliopisto.
Verkkomateriaali.http://www.avoin.helsinki.fi/opetus/materiaalit/ravitsemustiede/index.html



TT20028 Kirurgia ja anestesiologia, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kirurgian diagnostiikan perusteita, leikkausta edeltävän lääketieteellisen arvion
merkityksen potilaan anestesian ja toimenpiteen kannalta, kirurgisen hoidon toteutuksen- anestesian aikaisen potilaan hoidon,
anestesiatekniikat ja niihin liittyvän jälkihoidon, postoperatiivisen seurannan toteutuksen, kipulääkityksen pääperiaatteet,
akuuttien hätätilanteiden ( elvytys, lääkeainereaktio, anafylaktinen sokki jne.) hoitoperiaatteet. Opiskelija osaa - osaa hakea
ja soveltaa kirurgian ja anestesiologian tietoa kirurgisen potilaan hoitotyössä, pystyy valmistelemaan potilaan toimenpidettä ja
anestesiaa varten sekä antamaan tarvittavan potilasohjauksen ko. tilanteessa, pystyy arvioimaan pulssioksimetrin ja
verikaasuanalyysin avulla potilaan hengitystä, osaa avustaa intubaatiossa, osaa iv-kanylointitekniikan periaatteet, osaa hoitaa
sentraalista kanyylia ja tietää kanyloinnin vaaratekijät mm. ilmaembolia, hallitsee elvytyksen perustekniikan ja osaa tunnistaa
perusrytmihäiriöt elvytyksen yhteydessä (esim. asystole/kammiovärinä) sekä tietää niiden lääkehoidon ja defibrillilaation
peraatteet

Keskeinen sisältö: mikä on kirurgista diagnoosia edeltävä etiologia ja patofysiologia, mitkä ovat kirurgiset menetelmät, mitä
on anestesia, leikkauskelpoisuuden arviointi, mikä on anestesian kulku (mm. induktio, intubaatio), mitä ovat eri anestesia- ja
puudutustekniikat ja niiden yhteydessä käytettävät lääkkeet, mitä ovat anestesiavalvontasuositukset, mitä on akuutti ja
krooninen kipu sekä kipulääkityksen periaatteet, mitä ovat kipulääkkeiden vaikutukset, mitä on verikaasuanalyysi,
pulssioksimetria, mitä on valtimo-, perifeerinen ja sentraalinen laskimokanylointi ja niiden hoito, mitä ovat riskit ko.
katetripotilailla, mitkä ovat akuutit hätätilanteet ja niiden hoito (puudutusainereaktio ja analyfaktinen sokki), mikä on elvytys
(perus- ja tehoelvytys, tekniikat, lääkehoito ja vakavien rytmihäiriöiden tunnistaminen

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 7 h. Kontaktiopetus, luennot 30 h.
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 43 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20029 Geriatria ja neurologia, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ikääntymismuutosten merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle,
geriatristen ja neurologisten terveysongelmien ja sairauksien ehkäisyn ja hoidon merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle,
hoitotyön vastuun hoidon toteutuksessa. Opiskelija osaa arvioida ikääntymismuutoksia ja tunnistaa hoitotyön tarpeen,
ehkäistä ikääntymiseen ja sairauksien terveysongelmia, ohjata tutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen,  toteuttaa ja arvioida
hoidon vaikuttavuutta

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat yleisimmät ikääntymiseen liittyvät terveysmuutokset? Mitkä ovat yleisimmät vanhusväestön
sairaudet? Mitkä ovat yleisimmät neurologiset pitkäaikaissairaudet?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 20 h. Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis.
ohjauksen) 6 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 30 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 22 h. Arviointi ja palaute 2 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



TT20030 Lastentaudit, synnytys- ja naistentaudit, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, lääketieteellisen anamneesin ja potilaan tilanteen arvioinnin sekä lasten- ja
naistentautien sekä synnytysopillisen diagnostiikan perusteita, lääketieteellisen hoidon toteuttamista osana potilaan
kokonaishoitoa. Opiskelija osaa erotella hoitotyön tarpeen määrityksen lääketieteellisestä diagnoosin tekemisestä, ohjata
potilasta ja omaisia keskeisissä lääketieteellisissä tutkimuksissa gynekologian, obstetriikan sekä pediatrian alueella, toteuttaa
lääkärin määräämiä lääke- ym. hoitoja ja tutkimuksia

Keskeinen sisältö: mitä ovat tyypilliset lastentaudit? Mitä ovat tyypillisimmät gynekologiset ongelmat? Millaisia ovat
tavallisimmat raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät ongelmat? Millaista on lääketieteellinen terminologia
pediatriassa, gynekologiassa ja obstetriikassa? Mitä osaamista hoitaja tarvitsee käyttäessään obstetrista, gynekologista ja
pediatrista tietoa?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 4 h. Kontaktiopetus, luennot 32 h. Käytännön
harjoittelu 5 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 16 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 12 h. Oppimisen ohjaus 4 h. Arviointi ja palaute 8 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20031 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kriisin merkityksen yksilön ja perheen näkökulmasta, hyvinvointia edistävien
auttamismenetelmien merkityksen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä, työnohjauksen merkityksen työskentelyssään.
Opiskelija osaa kohdata kriisissä olevan yksilön ja perheen, suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja
päihdeongelmista kärsivän hoitotyötä, käyttää hoitotyön auttamismenetelmiä hoitosuhdetyöskentelyssään mielenterveys- ja
päihdehoitotyössä, käyttää työnohjausta omaa hoitotyötä tukevana menetelmänä

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat kriisin vaiheet ja mitä kriisihoito on? Mitä on vuorovaikutus mielenterveys- ja
päihdehoitotyössä ? Mitkä ovat hoitotyön auttamismenetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä?  Mitä on työnohjaus
hoitotyössä?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10 h. Kontaktiopetus, luennot 25 h. Seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 10 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 9 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h. Arviointi ja palaute 4 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



TT20032 Sisätautien hoitotyö, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää hoitotyön auttamismenetelmät ja lääkehoidon merkityksen sekä lääkehoitoa
sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyössä, sairauden vaikutuksen potilaan päivittäiseen elämään ja toimintakykyyn.
Opiskelija osaa käyttää sisätautien hoitotyön auttamismenetelmiä ja lääkehoitoa hoitaessaan sisätautia sairastavaa potilasta,
sydänpotilaan, diabeetikon ja munuaistauteja sairastavan ruokavalion periaatteet, toimia yhteistyössä potilaan, omaisten ja eri
hoitoympäristöjen edustajien kanssa sisätautipotilaan kokonaishoitoa edistävästi

Keskeinen sisältö: Mitä sisätautien hoitotyö on? Miten hoidetaan sisätautia sairastavaa potilasta? Miten sisätautia
sairastavan potilaan sairaus vaikuttaa päivittäiseen elämään ja toimintakykyyn?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 24h. Ravitsemusterapeutin luennot 4h. Laboraatiot 7h
Kirjallinen koe 2h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 44 h.

Oppimateriaali: Holmia S, Murtonen I, Myllymäki H, Valtonen K, 2006. Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien
hoitotyö. (osittain). Lisäksi tunneilla ilmoitettu kirjallisuus.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20033 Kirurginen- ja perioperatiivinen hoitotyö, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää hoitotyön sisällön ja merkityksen erilaisissa hoitoympäristöissä kirurgisen potilaan
hoitopolun eri vaiheissa, yhteistyön ja moniammatillisen työskentelyn merkityksen kirurgisen potilaan kokonaishoidossa.
Opiskelija osaa keskeiset hoitotoimenpiteet ja auttamismenetelmät kirurgisen potilaan hoitopolun eri vaiheissa, toimia
yhteistyössä potilaan, omaisten ja eri hoitoympäristöjen edustajien kanssa kirurgisen potilaan kokonaishoitoa edistävästi.

Keskeinen sisältö: Millainen on kirurgisen potilaan hoitoympäristö? Millainen on kirurgisen potilaan hoitopolku? Mitä ja
millaista on kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö? Mitä ja millaista on yhteistyö ja moniammatillinen työskentely kirurgisen
potilaan hoitopolun eri vaiheissa?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 26 h. Kontaktiopetus, luennot 40 h. Seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 10 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 20 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 30 h. Oppimisen ohjaus 3 h. Arviointi ja palaute 4 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20034 Pitkäaikaissairaanhoitotyö, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää hoitotyön merkityksen ikääntyvän ihmisen ja pitkäaikaissairaan potilaan
voimavarojen tukemissa ja vahvistamisessa, hoitotyön sisällön ja merkityksen palliatiivisen hoidon eri vaiheissa,



saattohoitotyön sisällön ja merkityksen kuolevan potilaan hoidossa ja omaisten tukemisessa, moniammatillisen yhteistyön
merkityksen ja vastuukysymykset pitkäaikaissairaanhoidossa. Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön auttamismenetelmiä
ikääntyvän ihmisen ja pitkäaikaissairaan potilaan voimavarojen tukemissa ja vahvistamisessa eri hoitoympäristöissä, soveltaa
palliatiivisen hoitotyön auttamismenetelmiä eri hoitoympäristöissä, soveltaa saattohoitotyön auttamismenetelmiä kuolevan
potilaan hoidossa ja omaisten tukemisessa, toimia moniammatillisessa yhteistyössä ikääntyvän ihmisen ja pitkäaikaissairaan
potilaan kokonaishoitoa edistäen ja hoitotyön vastuun tunnistaen

Keskeinen sisältö:  Mitä ja millaista on ikääntyvän - ja pitkäaikaissairaan potilaan hoitotyö? Mitä ja millaista on palliatiivinen
hoitotyö? Mitä ja millaista on saattohoitotyö? Mitä on moniammatillinen yhteistyö pitkäaikaissairaanhoidossa?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10 h. Kontaktiopetus, luennot 20 h. Seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 16 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 20 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h. Oppimisen ohjaus 2 h. Arviointi ja palaute 2 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20035 Lasta odottavan perheen, lasten ja nuorten hoitotyö.,
3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää perheen erityisyyden ja perheen jäsenten yksilöllisyyden, odottavan äidin, lapsen ja
nuoren voimavarat hoito- ja vastaanottotilanteissa, miksi turvallisuus ja luottamuksen tunne ovat tärkeitä perheelle ja
lapselle, kasvun, kehityksen ja muutoksen prosessia yksilössä ja perheessä. Opiskelija osaa kohdata lasta odottavan perheen
ja naisen sekä sairastuneen lapsen ja nuoren eri tilanteissa, ohjata ja aktivoida lasta leikkimään, ohjata odottavaa äitiä,
perhettä ja lasta arkipäivän toimissa ja perheyhteyden vahvistamisessa, tarkastella omaa toimintaansa lapsen ja perheen
tukijana

Keskeinen sisältö: Mitä on lasta odottavan ja lasta kasvattavan perheen hoitotyö? Millaista on lasta odottavan naisen muutos
ja kehittyminen sekä raskaus, synnytys ja synnytyksen jälkeinen aika? Miten vastasyntyneen, lapsen ja nuoren kasvu ja
kehitys huomioidaan hoitotyössä? Miten lapsen kehitystä ja perhettä tuetaan? Mitkä tekijät vaikuttavat lapsen ja nuoren
sairastumiseen ja mikä merkitys sairastumisella on lapselle, nuorelle ja perheelle? Mitkä ovat lasta odottavan perheen sekä jo
sairaan lapsen ja nuoren auttamismenetelmät?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 12 h. Kontaktiopetus, luennot 30 h. Seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 8 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 16 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 9 h. Oppimisen ohjaus 8 h. Arviointi ja palaute 14 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimitehtävien ja tenttien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



TT20046 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnot, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää tutkimus- ja kehittämistyöprosessin vaiheet ja rakenteet ja tutkimuksen merkityksen hoitotyön
kehittämisessä ja sen johtamisessa.

Opiskelija valmistautuu opinnäytetyön tekemiseen.

Opiskelija perehtyy aineiston hankinnan ja käsittelyn perusteisiin, osaa laatia tutkimus- ja/tai kehittämissuunnitelman ja
omaksuu valmiudet tehdä hoitotyöhön liittyvän tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Opiskelijalle muodostuu kuva tilastollisen tutkimuksen vaiheista, tilastojen esittämisestä ja tärkeimmistä tunnusluvuista.

Opiskelija kehittää hoitotyön käytänteitä soveltamalla ja hyödyntämällä tutkimustuloksia

Keskeinen sisältö:

Tutkimustoiminnan perusteet
Tilastotieteen perusteet
Kvantitatiiviset menetelmät
Kvalitatiiviset menetelmät
Toiminnalliset opinnäytetyöt
Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen eettiset kysymykset
Raportointi

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Kontaktiopetus ja harjoitukset 60 h
Oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta ja itsenäinen opiskelu 97 h
Kokeet 5 h.

Oppimateriaali:

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen
Harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen
Kirjallisten kokeiden suorittaminen

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Opintokokonaisuus koostuu kahdesta osiosta:
TT 200461A Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet ja menetelmät 4,5 op
TT 2004612 Tilastotieteen perusteet 1,5 op



TT20036 Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 1, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ohjauksen merkityksen terveyspalvelujen organisoinnissa ja toteuttamisessa
ammattihenkilöstön ja asiakkaiden näkökulmasta, hallinnon ja talouden merkityksen laadukkaan ja vaikuttavan hoitotyön
toteuttamisessa Opiskelija osaa toimia taloudellisesti ja laadukkaasti hoitotyössä, toimia säädösten edellyttämällä tavalla,
toimia yhteiskunnassa asiakkaiden oikeuksien edistäjänä

Keskeinen sisältö: Minkälaiset säädökset ohjaavat alan toimintaa? Miten hallinnolliset ja taloudelliset tekijät ovat osana
terveyspalvelujen tuotantoprosesseissa? Miten toimintaympäristön muutokset heijastuvat terveyspalveluihin? Mitä tarkoitetaan
laadulla, tehokkuudella ja vaikuttavuudella terveyspalvelujen tuottamisessa?

Edeltävät opinnot: Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 6 op

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 10 h. Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis.
ohjauksen) 15 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 30 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 15 h. Arviointi ja palaute 10 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20037 Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 2, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää toimivan työyhteisön toimintaan vaikuttavia asioita ja ilmiöitä, itsensä johtamisen
merkityksen edellytyksenä tiimin/työyhteisön johtamiselle, vastuunsa potilaan/asiakkaan kokonaishoidon koordinoinnissa
Opiskelija osaa tunnistaa työyhteisön toimintaan vaikuttavia asioita ja ilmiöitä, osaa johtaa moniammatillista tiimiä ja edistää
työyhteisön toimivuutta, osaa vastata potilaan/asiakkaan kokonaishoidon koordinoinnista, osaa vastata oman toimintansa
tehokkuudesta ja laadukkuudesta

Keskeinen sisältö: Minkälaiset ilmiöt ja asiat vaikuttavat työyhteisöissä? Minkälaista johtajuutta ja osaamista hoitotyössä
edellytetään? Miten voidaan edistää työyhteisön hyvinvointia ja toimivuutta/kehittymistä?

Edeltävät opinnot: Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 1, 3 op

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 30 h. Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis.
ohjauksen) 20 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 30 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 18 h. Arviointi ja palaute 10 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



TT20039A Perhesuunnittelu, äitiysneuvolan terveydenhoitotyö ja
imetysohjaus, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ohjauksen ja seulontojen merkityksen perhesuunnittelussa ja odottavan perheen
terveyden hoitotyössä, odottavan perheen ja vanhemmuuden muutosprosessia, imetysohjauksen osana ammatillista
erityisosaamista, että imetys on äidin ja lapsen välinen suhde. Opiskelija osaa raskaudenehkäisy- ja perhesuunnittelun
menetelmiä, määritellä raskaana olevan äidin ja perheen tilannetta, tarpeita ja tunnistaa tuen tarpeen ja mahdolliset riskit,
suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjaustilanteita perheelle, odottavalle ja imettävälle äidille, soveltaa ammatillisen
vuorovaikutuksen keinoja imetysohjaukseen

Keskeinen sisältö:

Mitä ovat perhesuunnittelu, odottavan äidin ohjaus, neuvonta ja terveystarkastukset sekä seulontatutkimukset? Minkälaisessa
yhteiskunnassa nykyajan perhe toimii? Miksi vanhemmuus on erityistä tukea vaativa asia? Miten perhettä ohjataan ja
valmennetaan raskausaikana? Miten imetysohjausta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 14 h. Kontaktiopetus, luennot 24 h. Seminaari-
/ryhmätyöskentely 14 h. Käytännön harjoittelu 4 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 18 h. Oppimisen ohjaus
4 h. Arviointi ja palaute 3 h.

Oppimateriaali:

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007-2010. STM 2006. Neuvolatyön käsikirja 2007.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktitunneilla ja harjoitustunneilla. 100% osallistuminen kliiniseen havainnointiin.
Hyväksytty  tenttisuoritus.

Arviointiasteikko: 1 - 5

TT20040A Lapsen ja lapsiperheen terveydenhoitotyö, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää ohjauksen, määräaikaistarkastusten ja seulontojen merkityksen lapsen ja lapsiperheen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä, perheiden yksilöllisyyden ja vanhemmuuden tukemisen merkityksen, varhaisen puuttumisen ja
terveyden eriarvoisuuden vähentämisen merkityksen.

Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida ja tukea lapsen kasvua, kehitystä ja vanhemmuutta sekä elintapojen ja ympäristön
merkitystä terveydelle, lapsen kehityksen eri osa-alueiden seuranta- ja seulontamenetelmät lastenneuvolassa, tunnistaa
lapsen ja hänen perheensä terveydenvoimavaroja, tunnistaa terveyden, turvattomuuden ja sosiaalisen kehityksen riskejä ja
häiriöitä ja puuttua niihin varhain, arvioida lasten ja perheen erityistuen, hoidon ja ohjauksen tarvetta yhteistyössä perheiden
ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa, käyttää vaikuttavia terveyden edistämisen työmenetelmiä -
rokotustoiminnan.

Keskeinen sisältö: Mitkä lait, säädökset ja suositukset ohjaavat lasten terveyttä, turvallisuutta ja lastenneuvolatoimintaa?
Mikä on lapsen tervettä kasvua ja kehitystä ja sitä uhkaavat häiriöt ja riskit? Miten lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden
eriarvoisuutta vähennetään? Mitkä on lastenneuvolatoiminnan toimintamallit? Mitkä ovat lapsen ja lapsiperheen
terveydenhoitotyön auttamismenetelmät? Miten vanhemmuutta tuetaan? Miten tarttuvia tauteja ennaltaehkäistään?

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 14 h. Kontaktiopetus, luennot 24 h. Opintokäynnit 4 h.
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 13 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h. Oppimisen ohjaus 2
h. Arviointi ja palaute 4 h.

Oppimateriaali: Neuvolatyön käsikirja 2007. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille 2004. STM.
Rokotusopas. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.



Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin ja opintokäynneille, tentin ja/ tai kirjallisten tehtävien hyväksytty
suorittaminen

Arviointiasteikko: 1 - 5

TT20040B Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää terveystarkastusten ja ohjauksen merkityksen kouluikäisen ja nuoren terveyden edistämisessä,
kouluikäisen, nuoren ja heidän perheiden yksilöllisyyden terveyden tukemisessa, varhaisen puuttumisen ja terveyden
eriarvoisuuden vähentämisen merkityksen.

Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida ja tukea kouluikäisen ja nuoren kasvua ja kehitystä sekä arvioida elintapojen ja
ympäristön merkitystä terveydelle, kouluikäisen ja nuoren kehityksen eri osa-alueiden seuranta- ja seulontamenetelmät
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, tunnistaa kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenvoimavaroja sekä
tunnistaa terveyden, turvattomuuden ja sosiaalisen kehityksen riskejä ja häiriöitä ja osaa puuttua niihin varhain, arvioida
lasten, kouluikäisten ja nuorten erityistuen ja -hoidon tarvetta yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin
osallistuvien kanssa, käyttää vaikuttavia terveyden edistämisen työmenetelmiä yksilö- ja ryhmäohjauksessa esim.
mielenterveys-, painonhallinta-, päihde-, seksuaaliterveys-, syrjäytymiskysymyksissä – rokotustoiminnan, toimia yhteistyössä
perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallisen kasvuympäristön ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, osaa toimia koulu- ja
opiskeluyhteisöissä ja oppilashuollossa terveyden edistämisen, hoitotyön ja terveystiedon opetuksen asiantuntijana, arvioida
vastaanottotoiminnassa hoidon tarvetta ja jatkuvuutta

Keskeinen sisältö: Mitkä lait, säädökset ja suositukset ohjaavat kouluikäisen ja nuoren terveyttä? Mikä on kouluikäisen ja
nuoren terve kasvu- ja kehitys ja sitä uhkaavat häiriöt ja riskit? Mitkä ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintamallit?
Mitkä ovat kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyön auttamismenetelmät? Miten tarttuvia tauteja ja tapaturmia
ennaltaehkäistään ja hoidetaan?  Mitä on terveystiedon opetus?

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10 h. Kontaktiopetus, luennot 18 h.
Seminaari/ryhmätyöskentely 10 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 20 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 20 h (sis.ohjauksen). Arviointi ja palaute 3 h.

Oppimateriaali:

Kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004.
Kouluterveydenhuolto 2002. Opas kouluterveydenhuollolle, peruskouluille ja kunnille. STAKES.
Terho, P. ym. (toim.) 2002. Kouluterveydenhuolto. Duodecim.
Opiskeluterveydenhuollon opas. 2006 STM.

Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin, tentin ja/ tai kirjallisten tehtävien hyväksytty
suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1 - 5

TT20041 Työikäisen ja ikääntyneen terveydenhoitotyö, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää työikäisen ja ikääntyneen väestön terveydenhoidolliset ja yhteiskunnalliset
painopistealueet ja pystyy toimimaan ajankohtaisten haasteiden mukaisesti. Opiskelija osaa käyttää ja kehittää aikuisten,
ikääntyneiden/vanhusten terveydenhoitotyön toteuttamiseksi erilaisia toimintamuotoja ja menetelmiä. Opiskelija hallitsee
moniammatillisen yhteistyön työikäisen, ikääntyneen/vanhuksen tarvitseman sairaan- ja terveydenhoitotyön toteuttamiseksi
vastuualueellaan esim. kodeissa toteutettavat palvelut, apuvälineiden tarve.

Keskeinen sisältö:  Mitkä ovat naisen ja miehen terveyden keskeiset erityispiirteet? Mitkä ovat työikäisen ja ikääntyneen
väestön ennalta ehkäisevän terveydenhoitotyön toimintamuodot ja menetelmät? Miten terveyseroja voidaan kaventaa? Miten
koti-, työ- ja vapaa-ajan tapaturmia voidaan ehkäistä ja mikä on niiden ensiapu?



Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus ja harjoitukset 12 h. Kontaktiopetus ja luennot 10 h. Seminaari/
ryhmätyöskentely 16 h. Oppimistehtävät/ itsenäinen tiedonhankinta 20 h. Valmisteltuihin oppiaineistoihin perehtyminen 20 h.
Arviointi ja palaute 3 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopiskeluun. Seminaaritehtävän hyväksytty suorittaminen ja
seminaarityöskentelyyn osallistuminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

TT20042 Työterveyshuolto ja ympäristöterveys, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää keskeisen työterveyshuolto- ja työturvallisuuslainsäädännön sekä muut keskeiset
työterveyshuollon toimintaa ohjaavat lait ja säädökset ja osaa toimia työterveyshuollon korvausjärjestelmän periaatteiden
mukaisesti. Opiskelija osaa toimia hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti soveltaen työterveyshuoltoprosessin
toimintamallia. Opiskelija osaa toimia työterveyshuollon moniammatillisissa työryhmissä, tiimeissä ja verkostoissa eri
toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Opiskelija osaa tunnistaa työympäristön altisteita ja fyysisiä, ergonomisia ja
psykososiaalisia terveysriskejä sekä kuormitustekijöitä ja arvioida niiden merkitystä työntekijän ja työyhteisön terveydelle ja
hyvinvoinnille. Opiskelija omaa valmiudet toteuttaa työpaikkaselvityksiä, tuntee niihin liittyviä keskeisiä kartoitus- ja
arviointimenetelmiä ja osaa tehdä toimenpide-ehdotuksia työolojen parantamiseksi ja seurata niiden toteutumista. Opiskelija
osaa tukea työntekijöiden ja työyhteisön työhyvinvointia, työkykyä ja työssä selviytymistä ja osaa tarvittaessa ohjata
työntekijän työkykyä ylläpitävään toimintaan ja kuntoutukseen. Opiskelija tietää keskeiset työperäiset sairaudet ja
ammattitaudit ja osaa arvioida niitä sekä motivoida työntekijöitä ja työyhteisöjä niiden ehkäisyyn. Ymmärtää
ympäristöterveyden laajana terveyden ja ympäristön vuorovaikutustapahtumana. Osaa edistää ympäristön terveyttä
toimimalla ympäristövastuullisesti kestävää kehitystä tukien. Tunnistaa ympäristöperäisiä terveysriskejä ja osallistuu
tehtäväkuvansa mukaisesti elinympäristön ja ympäristöohjelmien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin erilaisissa
työryhmissä. Toimii suunnitelmallisesti koti-, työ- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyössä ja hallitsee näiden ensiavun.

Keskeinen sisältö: Mitkä lait ja säädökset ohjaavat työterveyshuoltoa?  Mikä on työterveyshuoltoprosessin toimintamalli?
Mitkä ovat työympäristön terveysriskit, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit? Miten työkykyä ja työhyvinvointia
ylläpidetään? Mitkä ovat ympäristöperäiset terveysriskit? Miten ympäristöterveyttä edistetään?

Edeltävät opinnot: Perusopinnot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 24 h. Kontaktiopetus, harjoitukset 6 h.
Seminaarityöskentely 12 h. Seminaarityö/itsenänen työskentely 33 h. Opintokäynnit 4 h. Arvointi 2 h.

Oppimateriaali: Juutilainen, I. 2004 Työterveyshoitajan käsikirja. Antti-Poika, M., Martimo,K-P ja Husman, K.( toim) 2003
Työterveyshuolto.(soveltuvin osin) Kanerva,S., Pasanen, A.,Riekkinen, S. ja Tuhkanen, T.1998 Hyvä työterveyshoitajan työ.
Työterveys 2015.

Arviointiperusteet: Seminaaritehtävän hyväksytysti suorittaminen. Tavoitteellinen opintokäynneille osallistuminen. Tentin
hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Oppimistehtävät, harjoitukset, opintokäynnit



TT2368A Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja varhaisen puuttumisen merkityksen vanhemmuuden tukemisessa. Opiskelija osaa
haastatella asiakkaita siten, että se edistää lasten ja perheiden psykososiaalista hyvinvointia, tunnistaa perheet, joiden lapset
ovat erityisen alttiita psykososiaalisille ongelmille, tehokkaat vanhempien neuvonnan taidot, jotka auttavat häntä tukemaan
vanhemmuutta, vanhempien itsetuntoa, itsetuntemusta, parantaa vanhempien ja lasten keskinäistä kanssakäymistä, lasten
hyvinvointia ja auttaa vanhempia hoitamaan omia ongelmiaan tehokkaammin, mukautua tehokkaasti auttajan rooliin, sekä
oppii minimoimaan omien ehdotustensa ja mielipiteidensä mahdollisen liiallisen vaikutuksen, analysoida milloin ja miten perhe
tulee ohjata erikoisavun pariin.

Keskeinen sisältö:

Mitkä ovat varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen menetelmät? Mitkä ovat vanhempien neuvonnan keskeiset piirteet,
asiakaskeskeisyys, luottamuksellinen yhteistyösuhde?  Miten ylläpidetään toimivaa neuvontaprosessia ja yhteistyösuhdetta?
Mitkä ovat haastattelu- ja keskustelu- ja asiakaskeskeiset vuorovaikutustaidot tunnistettaessa psykososiaalisia riskitekijöitä?
Miten tuetaan vanhemman ja lapsen kiintymyssuhdetta?  Miten varhaisen vuorovaikutuksen tukemista harjoitellaan?

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Kontaktiopetus, harjoitukset, arviointi ja palaute 64 h. Valmisteltuihin oppiaineistoihin perehtyminen 17 h.

Oppimateriaali:

Davis, H., 1993. Counselling parents of children with chronic illness or disability. Muu opintojakson aikana osoitettu
opiskelumateriaali.

Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn ja harjoituksiin, 100 % läsnäolo.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Muut toteutusjärjestelyt:

Pienryhmäharjoitukset. Opintokäynti.

TT20043B Terveyden edistämisen menetelmät, 2 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää yhteisödiagnoosin merkityksen yhteisön terveyden edistämisessä, asiakaslähtöisyyden merkityksen
terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa terveystavoitteisten vertaisryhmien ohjaamisen ja projektityön terveyden
edistämisen menetelmänä

Keskeinen sisältö:

Terveyskeskustelu ja –haastattelut. Yhteisödiagnoosi. Terveystavoitteisen ryhmän ohjaaminen. Ehkäisevä päihdetyö.
Terveystavoitteisen vertaisryhmän ohjaaminen. Terveysmuotokuva. Asiakaskeskeisyys.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 12 h. Oppimistehtävät/seminaarit 12 h. Itsenäinen tiedonhankinta 15 h.
Valmisteltuihin oppiaineistoihin perehtyminen 12 h. Arviointi ja palaute 3 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa



Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, harjoituksiin ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

HARJOITTELU

TT40008 Orientoiva harjoittelu, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää hoitotyön periaatteet, ihmisen perustoimintoja ja -rakennetta, sosiaali- ja
terveysalaa yhteiskunnallisena toimintana, yhteisen ammatillisen kommunikaation ja kielen merkitystä. Opiskelija osaa toimia
vastuullisesti yhteistyökumppanina, suunnitella, toteuttaa ja arvioida projektityöskentelyä, hakeutua ja olla rakentavassa
vuorovaikutuksessa, sekä ammatillisen vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen perusteet.

Keskeinen sisältö:  Minkälaisessa toimintaympäristössä sairaanhoitaja toimii? Miten pystyy tunnistamaan ihmisen tarpeita?
Miksi toisen ihmisen arvostaminen ja kunnioittaminen yhteistyökumppanina on tärkeää? Miten moniammatillisuus näkyy eri
toimintaympäristöissä?

Edeltävät opinnot: Ei ole

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoittelun kokonaissuunnittelu (8h), lapsiparkki (50h),projektiopinnot
(12h),fysiologia ja anatomia (6h), käytännön harjoittelu (sis.ohjauksen) (76h), arviointi, reflektio (8h),yhteensä 160h.

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelu toteutetaan projektina

TT40009 Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu, 9 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää

Mitä tietoja voi käyttää käytännön hoitotyössä?

Mitkä ovat hoitotyön prosessin käsitteet ja vaiheet?

Mitä on kirjaaminen?

Hoitotyön periaatteiden merkityksen omassa työssään.

Miksi ammatillinen auttaminen on suunnitelmallista toimintaa?

Opiskelija osaa

Perustella toimintaansa ja ratkaisujansa.

Vastata potilaan tarpeisiin hoitotyön prosessin mukaisesti.

Toimia aseptisten periaatteiden mukaisesti.

Lääkemuodot/-antotavat, lääkeannostelun ja lääkkeiden jakamisen.

Keskeinen sisältö:



Klinikkaviikon sisältö (40h) ennen harjoittelua oppilaitoksella

Hoihaeffi: Hoitotyön kirjaaminen ja sähköisen kirjaamisen ympäristö

Hoiharjohj.: Ergonomia

Hoiharjsid.: Sidosten laboraatiot

Hoiharjanfy.: Anatomia ja fysiologia

Honkalampipäivä

sekä mahdollisesti muita opintoja (lääkelaksut yms.)

Harjoittelun sisältö

Mitä ovat hoitamisen tutkitut ja tiedeperustaiset auttamismenetelmät?

Miten potilasta autetaan eri tilanteissa?

Mitä akuutti hätätilanne, sairaus ja sairastaminen merkitsevät yksilölle ja yhteisölle?

Edeltävät opinnot: Lukukauden lääkelaskut hyväksytysti suoritettuna.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelun (9op.) kokonasituntimäärä on 241h, josta paikkaan sitomatonta aikaa tehtävien
tekemiseen opiskelija saa 18h. Jäljelle jää 223h, sisältäen klinikkaviikon.

Tämä 223h jakautuu seuraavasti:

Klinikkaviikkoon osallistuminen 40h: Anatomia ja fysiologia 6h, hoitotyön kirjaaminen ja muu
auttamismenetelmien harjoittelu 12h, ergonomia 6h, sidokset 4h ja tutusmiskäynti Honkalammen keskuslaitokselle
8h. Hoitotyön auttamismenetelmien klinikkaviikolla on itsenäiseen tiedonhakuun ja tehtävien tekemiseen
mahdollistettu aikaa.

Käytännön harjoittelu 183h tapahtuu opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa: Tähän kuuluvat myös
osallistuminen harjoitteluinfoon 2h n. 2 vkoa ennen harjoittelun alkua PKAMK:lla ja harjoittelun puolivälissä
PKAMK:lla toteutettava harjoittelun reflektiopäivä 6h. Näin ollen opiskelijan työvuorolistalla harjoittelupaikassa tehty
tuntimäärä tulee olla 175h.

Tunteihin sisältyy opiskelijan ohjaus ja arviointi

Muuta huomioitavaa:

Lähihoitajatutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat valmistumisensa jälkeen työskennelleet terveyskeskuksen
vuodeosastolla kiinteässä potilastyössä saavat enimmillään 2 op eli yhteensä 54h hyväksilukua aikaisemmin opitun
tunnustamisena. Opiskelijan tulee esittää harjoittelua ohjaavalle opettajalle tutkintotodistus ja työtodistus. Näin ollen
tehtävä tuntimäärä työvuorolistalle harjoittelupaikassa jää 121h.

Oppimateriaali:

Iivanainen, A.  & Syväoja, P. 2008. Hoida ja kirjaa. Hygienia. Tammi.

Kassara ym. 2004. Hoitotyön osaaminen.

Saranto, K., Ensio, A., Tanttu, K. & Sonninen AL.2007 Hoitotaitojen systemaattinen kirjaaminen. WSOY.

Luentomateriaalit. Seminaarityöt. Aikaisempien opintojen materiaalit.

Arviointiperusteet:

Harjoittelun osalta osaamisen juonteiden mukainen arviointi. Kaikki osaamisjuonteet tulee suorittaa hyväksytysti.

Klinikkaviikon tunneille osallistuminen ja niiden tehtävien hyväksytysti tekeminen

Opintokäynnille Honkalampi osallistuminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty: harjoittelun ja siihen liittyvien tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Harjoittelusta 1,5 op toteutetaan ammattikorkeakoulun harjoitustiloissa.

Harjoittelusta 7,5 op toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoitteluympäristöissä esim:



Kotilahden sairaalan vuodeosastot

Siilaisen terveyskeskuksen vuodeosastot

Kiihtelysvaaran Vaahterapihan vuodeosasto

P-K:n sairaskodissa (osastot Urhola ja Tammela)

sekä kuntien terveyskeskusten vuodeosastot

Harjoittelupaikkojen keskittyminen Joensuun alueelle mahdollistaa opiskelijan syvällisemmän oppimisen ohjaamisen.

Hoiharjerg.:

Hoitajan kuormituksen vähentäminen; kehon käyttö nosto- ja siirtotilanteissa 2h

Käytännön kokeet potilaan/asiakkaan ohjaaminen ja kuntouttava hoitotyö erilaisissa nosto- ja siirtotilanteissa 4h

TT40010 Terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän hoitotyön
harjoittelu, 7 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää mahdollisuuden vaikuttaa yksilön terveydenlukutaitoon ja terveyskäyttäytymiseen,
erilaisten terveyden edistämisen- ja ennaltaehkäisevän hoitotyön menetelmien merkityksen sairauksien ehkäisyssä,
ammatillisen roolinsa terveyden edistäjänä eri toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä terveel-
lisiin valintoihin ohjaamisessa, perustella terveyttä edistäviä valintoja, käyttää suositusten mukaista ohjausmateriaalia
yksilöllisesti, tukea ja aktivoida yksilöä, perhettä ja yhteisöä ottamaan vastuuta terveyden, voimavarojen ja toimintakyvyn
ylläpitämisestä ja edistämisestä

Keskeinen sisältö: mitkä ovat keskeiset terveyden edistämisen sisältöalueet ihmisen elämänkulun eri vaiheissa (uni ja lepo,
ravitsemus, terveysliikunta, seksuaaliterveys, mielenterveys, tupakointi ja päihteet). Mitä tarkoittaa terveyden edistäminen ja
ennaltaehkäisevä hoitotyö harjoitteluympäristössä? Millaisia terveyden edistämisen- ja ennaltaehkäisevän
hoitotyönmenetelmiä harjoittelujaksolla käytetään? Mitä ovat terveyden edistämisen eettiset kysymykset
harjoitteluympäristössä?

Edeltävät opinnot: Orientoiva harjoittelu 6op, hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu 9op

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 16 h, opintokäynnit 16 h. Käytännön harjoittelu 150 h.
Oppimisen ohjaus, reflektiopäivä 6 h. Arviointi ja palaute 2 h, Yhteensä 190 h. Opintojakson laajuus 7 op

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: hyväksytty-hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelusta 1 op toteutetaan ammattikorkeakoulun harjoitustiloissa. Harjoittelusta 6 op
toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoitteluympäristöissä perusterveydenhuollossa tai
erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai kolmannen sektorin toimintaympäristössä tai terveyden edistämisen projektin
toimintaympäristössä Joensuussa ja lähikunnissa.

TT40011 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu, 7
op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää vuorovaikutusta edistävien auttamismenetelmien merkityksen mielenterveys- ja
päihdehoitotyössä, kriisin merkityksen yksilön ja perheen näkökulmasta, työnohjauksen merkityksen työskentelyssään.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivän hoitotyötä, käyttää hoitotyön
menetelmiä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä (joista lääkehoidon osuus 30h)- kohdata kriisissä olevan yksilön ja perheen-
käyttää työnohjausta omaa hoitotyötään tukevana menetelmänä

Keskeinen sisältö: Miten opiskelija suunnittelee potilaan hoitotyötä? Miten opiskelija käyttää auttamismenetelmiä
hoitosuhteessa? Miten opiskelija käyttää työnohjausta hoitotyössä?



Edeltävät opinnot: Terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän hoitotyön harjoittelu 7 op

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 8h. Oppimistehtävät 12h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 12h, arviointi ja palaute 8, käytännön harjoittelu 140 h.

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: harjoittelu toteutetaan ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoitteluympäristöissä: Psykiatriset
osastot erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa tai psykiatriset osastot tai erilaiset kuntoutumis- ja asumisyksiköt
perusterveydenhuollossa tai yksityisten palveluiden tuottajien kuntoutumis- ja asumisyksikössä.

TT40012 Kliinisen hoitotyön harjoittelu, 15 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa keskeiset auttamismenetelmät (esim. peruselintoimintojen tarkkailu/ylläpito, kivun hoito,
lääkehoito, hoidonohjaus). Opiskelija osaa keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä niissä käytettävät välineet ja laitteet.
Opiskelija hallitsee nestehoidon ja potilaan perifeeriseen/sentraaliseen laskimoon annettavan lääke- ja nestehoidon sekä
verensiirron valmisteluun liittyvät toimenpiteet. Opiskelija osaa soveltaa aseptisen työskentelyn periaatteita kaikessa
toiminnassaan sekä opiskelija harjaantuu infektioiden torjunnassa. Opiskelija osaa toimia yhteistyössä potilaan, omaisten ja
hoitoympäristöjen edustajien kanssa potilaan kokonaishoitoa edistävästi. Opiskelija osaa hoitoelvytyksen

Keskeinen sisältö: Millainen on sisätauti-kirurgisen potilaan hoitopolku ja hoitoympäristö? Millainen on perioperatiivinen
hoitoympäristö? Minkälaisia kliinisiä taitoja tarvitaan sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä? Miten opiskelija sisäistää
aseptiikan osaksi kliinisiä taitoja? Minkälaista moniammattillista yhteistyötä tehdään eri hoitoympäristöjen välillä? Miten
lääkehoito toteutetaan osana hoitoa

Edeltävät opinnot: Orientoiva harjoittelu, Auttamismenetelmien harjoittelu, terveyden edistämisen harjoittelu,
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön harjoittelu, 8 op

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 8h, oppimistehtävät 12h, arviointi ja palaute 8h, käytännön
harjoittelu 372h.

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelu toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun hyväksymässä
toimintaympäristössä

TT40013 Pitkäaikaissairaanhoitotyön harjoittelu, 8 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää hoitotyön merkityksen ikääntyvän ihmisen ja pitkäaikaissairaan potilaan
voimavarojen tukemissa ja vahvistamisessa, hoitotyön sisällön ja merkityksen palliatiivisen hoidon eri vaiheissa,
saattohoitotyön sisällön ja merkityksen kuolevan potilaan hoidossa ja omaisten tukemisessa, moniammatillisen yhteistyön
merkityksen ja vastuukysymykset pitkäaikaissairaan hoidossa. Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön auttamismenetelmiä
ikääntyvän ihmisen ja pitkäaikaissairaan potilaan voimavarojen tukemissa ja vahvistamisessa eri hoitoympäristöissä, soveltaa
palliatiivisen hoitotyön auttamismenetelmiä eri hoitoympäristöissä, soveltaa saattohoitotyön auttamismenetelmiä kuolevan
potilaan hoidossa ja omaisten tukemisessa, toimia moniammatillisessa yhteistyössä ikääntyvän ihmisen ja pitkäaikaissairaan
potilaan kokonaishoitoa edistäen ja hoitotyön vastuun tunnistaen

Keskeinen sisältö: Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan ikääntyvän - ja pitkäaikaissairaan potilaan hoitotyötä?
Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan palliatiivista hoitotyötä eri hoitoympäristöissä? Miten moniammatillinen
yhteistyö toteutuu hoitoprosessin eri vaiheissa pitkäaikaissairaanhoidossa



Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 8 h. Käytännön
harjoittelu 150 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 13 h Oppimisen ohjaus 8 h. Arviointi ja palaute
8 h Yhteensä 187 h. Opintojakson laajuus, op 7

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelu toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun hyväksymissä
toimintaympäristöissä: erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon vuodeosastolla tai kotihoidossa.

TT40014 Lasta odottavan perheen, lasten ja nuorten hoitotyön
harjoittelu, 7 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tyypilliset odottavan äidin ja perheen ongelmat, odottavan äidin, lapsen ja nuoren
sekä perheen voimavarat, kasvun, kehityksen ja muutoksen prosesseja yksilössä ja perheessä. Opiskelija osaa kohdata lasta
odottavan naisen ja perheen sekä sairastuneen lapsen ja nuoren ja hänen perheensä eri tilanteissa, rakentaa hoitavan
yhteistyösuhteen äidin, lapsen ja perheen kanssa (hoitotyön prosessi, dokumentointi), ohjata odottavaa äitiä, perhettä ja lasta
arkipäivän toimissa ja perheyhteyden vahvistamisessa (esim. leikki), toteuttaa ja arvioida äidin, lapsen ja nuoren lääkehoitoa,
tarkastella omaa toimintaansa äidin, lapsen ja perheen tukijana- vastata äidin, lapsen ja perheen tarpeisiin

Keskeinen sisältö: mitä on lasta odottavan ja lasta kasvattavan perheen hoitotyö? Mitkä ovat odottavan, synnyttävän ja
synnyttäneen äidin auttamismenetelmät? Mitkä ovat sairaan lapsen ja nuoren auttamismenetelmät? (mm. kivun hoito)Miten
vastasyntyneen, lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys huomioidaan hoitotyössä? Miten vanhemmuuteen kasvua ja perheyhteyttä
tuetaan

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytännön harjoittelu 160h Oppimisen ohjaus 12h. Arviointi ja palaute 15h.
Yhteensä 187h. Opintojakson laajuus, 7 op.

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelusta 1 op toteutetaan ammattikorkeakoulun harjoitustiloissa. Harjoittelusta 6 op
toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoitteluympäristöissä.

TT40016A Terveydenhoitotyön harjoittelu perhesuunnittelu-,
äitiys- ja lastenneuvolassa, 10 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa toimia terveydenhoitajana äitiyshuollon ja lasten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä
yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa perheiden terveyden edistämiseksi, ohjata ja tukea seksuaaliterveydessä ja
perhesuunnittelussa, toteuttaa perhevalmennusta ja imetysohjausta,  odottavan äidin ja sikiön terveyden seurannan ja siihen
liittyvät seulontamenetelmät ja tunnistaa raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja toimii niiden ehkäisemiseksi,
toimia erityistarkkailua ja erityistukea vaativien äitien ja perheiden tunnistamisessa, seurannassa, jatkohoitoon ohjauksessa ja
hoidossa,  hoitaa synnytyksen ja hätäsynnytyksen, synnyttäneen äidin ja vastasyntyneen lapsen seurannan, ohjauksen ja
hoidon sekä tarvittaessa ohjata jatkohoitoon, lapsen kasvun ja kehityksen eri osa-alueiden seurannan ja seulontamenetelmät



ja varhaisen puuttumisen lastenneuvolatyössä, toimii yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallisen
kasvuympäristön ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, ohjata ja tukea varhaisen vuorovaikutuksen keinoin vanhemmuutta,
parisuhdetta ja perheen voimavaroja, itsenäisesti arvioida ja tukea lapsen kasvua ja kehitystä ja hänen perheensä
voimavaroja - lasten rokotustoiminnan

Keskeinen sisältö:

 Mitä ovat perhesuunnittelu, odottavan äidin ohjaus, neuvonta ja terveystarkastukset sekä seulontatutkimukset?  Miten
perhettä ohjataan ja tuetaan raskausaikana?  Miten imetysohjausta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan?  Mikä on lapsen
terve kasvu- ja kehitys ja sitä uhkaavat häiriöt ja riskit? Mitkä ovat lapsen ja lapsiperheen terveydenhoitotyön
auttamismenetelmät? Miten vanhempia ohjataan ja tuetaan riittävän hyvään vanhemmuuteen? Miten vertaistukea
hyödynnetään lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? Miten tarttuvia tauteja ennaltaehkäistään?

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Harjoittelun kokonaistuntimäärä 270 h.

Arviointiperusteet:

Harjoittelun hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1 - 5

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelu toteutetaan ohjattuna harjoitteluna

TT40017A Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon harjoittelu, 9 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää koulu- ja opiskelu terveydenhuollon merkityksen terveyden edistämisessä, näyttöön perustuvan
toiminnan ja jatkuvan kehittämisen merkityksen. Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida ja tukea kouluikäisen ja nuoren kasvua
ja kehitystä sekä pystyy arvioimaan elintapojen ja ympäristön merkitystä terveydelle, kouluikäisen ja nuoren kehityksen eri
osa-alueiden seuranta- ja seulontamenetelmät, tunnistaa kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenvoimavaroja
sekä terveyden, turvattomuuden ja sosiaalisen kehityksen riskejä ja häiriöitä ja puuttua niihin varhain, arvioida kouluikäisten
ja nuorten erityistuen ja -hoidon tarvetta ja toimia terveyden edistämisen ja hoitotyön asiantuntijana koulu- ja
opiskeluyhteisössä, käyttää vaikuttavia terveyden edistämisen työmenetelmiä yksilö- ja ryhmäohjauksessa, toimia turvallisen
kasvuympäristön ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, rokotustoiminnan, terveystiedon opetuksen ja osallistuu asiantuntijana sen
toteuttamiseen.

Keskeinen sisältö:

Mitkä lait, säädökset ja suositukset ohjaavat kouluikäisen ja nuoren terveyttä ja turvallisuutta?  Mikä on kouluikäisen ja
nuoren tervettä kasvua ja kehitystä ja niitä uhkaavat häiriöt ja riskit? Mitkä ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
toimintamallit ja terveyden edistämisen menetelmät? Miten tarttuvia tauteja ennaltaehkäistään?  Miten terveystiedon opetusta
toteutetaan ja kehitetään?  Miten koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa kehitetään näyttöön perustuen?

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Harjoittelua AMK:n harjoitustiloissa 27 h. Harjoittelun kokonaistuntimäärä on 243 h.

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 1 - 5

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelusta 1 op toteutetaan ammattikorkeakoulun harjoitustiloissa. Harjoittelussa opiskelija
suunnittelee, toteuttaa ja arvioi terveystavoitteisen ryhmän ohjauksen. Harjoittelu toteutetaan ammattikorkeakoulun
hyväksymissä harjoitteluympäristöissä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa.



TT40018A Työterveyshuollon ja syventävän terveydenhoitotyön
harjoittelu, 7 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja moniammatillisissa työryhmissä terveyden edistämisen ja hoitotyön asiantuntijana
terveydenhuollossa, toteuttaa asiakaslähtöisiä, aktivoivia terveystarkastuksia ja –tapaamisia, toimia hyvän
työterveyshuoltokäytännön mukaisesti soveltaen työterveyshuoltoprosessin toimintamallia ja lainsäädäntöä, arvioida työ-,
koti- ja vapaa-ajan ympäristön fyysisiä, ergonomisia, psykososiaalisia terveysriskejä ja altisteita, toimia suunnitelmallisesti
tapaturmien ehkäisytyössä ja hallitsee näiden ensiavun, toteuttaa työpaikkakäyntejä ja työpaikkaselvityksiä, tukea
työntekijöiden ja työyhteisön työhyvinvointia, työkykyä ja työssä jaksamista ja tarvittaessa ohjata työntekijän työkykyä
ylläpitävään toimintaan ja kuntoutukseen, käyttää ja kehittää terveydenhoitotyön toteuttamiseksi erilaisia terveyden
edistämisen menetelmiä -

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat aikuisväestön terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja terveyden edistämisen
toimintamuodot ja menetelmät? Miten terveyseroja voidaan kaventaa? Miten koti-, työ- ja vapaa-ajan tapaturmia voidaan
ehkäistä ja mikä on niiden ensiapu? Mikä on työterveyshuoltoprosessin toimintamalli? Mitkä ovat työympäristön terveysriskit,
työperäiset sairaudet ja ammattitaudit?

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Harjoittelun tuntimäärä on kokonaisuudessaan on 190 h.

Arviointiasteikko:

1 - 5

Muut toteutusjärjestelyt:

Harjoittelusta vähintään 120 h toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun hyväksymissä
harjoitteluympäristöissä työterveyshuollossa (perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidon tai yksityisen palvelun
tuottajan työterveyspalveluissa). Opiskelija syventää terveydenhoitotyön osaamistaan HOPS:n mukaisesti 70 h valitsemallaan
terveydenhoitotyön osa-alueella.

OPINNÄYTETYÖ

TT2366A Opinnäytetyö/Terveydenhoitotyön kehittämistyö, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kehittää tietojaan ja taitojaan näyttöön perustuvassa terveydenhoitotyössä. Opiskelija osaa käyttää aikaisemmassa
opinnäytetyössä tuottamaansa tietoa terveydenhoitotyön kehittämiseen.

Keskeinen sisältö: Opiskelijaa ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveydenhoitotyön kehittämistehtävän. Opiskelija laatii
terveydenhoitotyön kehittämistehtävästä kirjallisen raportin, jossa hän noudattaa opinnäytetyöstä annettuja kirjallisia ohjeita.
Opiskelija esittää kehittämistehtävänsä suullisesti seminaarissa.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Itsenäinen työskentely 105 h.. Pienryhmäohjaus ja seminaarityöskentely, palaute ja arviointi 30 h.

Arviointiperusteet: Kehittämistehtävän prosessi, kirjallinen kehittämistehtävä, seminaariesitykset.

Arviointiasteikko: 1 - 5


	PERUSOPINNOT
	PERUSOPINNOT
	TT10018 Johdanto AMK-opintoihin, 3 op
	TT10019 Suomen kieli ja viestintä, 3 op
	TT10020 ATK-opinnot, 3 op
	TT10023 Suomen kieli ja esitysgrafiikka, 3 op
	TT10024 Anatomia ja fysiologia, 4 op
	TT10025 Yksilön inhimilliset tarpeet, 5 op
	TT10026 Terveyspsykologia ja -sosiologia, 3 op
	TT100271 Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 1, 3 op
	TT100272 Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 2, 3 op
	TT10030A Vieraskielinen viestintä hoitotyössä, 3 op
	TT10033A English for nurses, 4 op
	TT10034A Svenska för hälsovård, 4 op


	AMMATTIOPINNOT
	AMMATTIOPINNOT
	TT20019 Hoitotyön tieteelliset perusteet, 3 op
	TT20020 Kriittinen ajattelu ja näyttöön perustuva hoitotyö, 3 op
	TT20021 Hoitotyön auttamismenetelmät ja ensiapu, 5 op
	TT20022 Kliiniset laboratoriotutkimukset, 3 op
	TT20023 Aseptiikka ja infektioiden torjunta, 3 op
	TT20024 Lääkehoidon perusteet, 4 op
	TT20025 Kansanterveys ja ympäristöterveys, 3 op
	TT20026 Terveyden edistäminen eri ikäisillä eri toimintaympäristöissä, 4 op
	TT20027 Sisätaudit ja psykiatria, 3 op
	TT20028 Kirurgia ja anestesiologia, 3 op
	TT20029 Geriatria ja neurologia, 3 op
	TT20030 Lastentaudit, synnytys- ja naistentaudit, 3 op
	TT20031 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö, 4 op
	TT20032 Sisätautien hoitotyö, 3 op
	TT20033 Kirurginen- ja perioperatiivinen hoitotyö, 5 op
	TT20034 Pitkäaikaissairaanhoitotyö, 3 op
	TT20035 Lasta odottavan perheen, lasten ja nuorten hoitotyö.,   3 op
	TT20046 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnot, 6 op
	TT20036 Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 1, 3 op
	TT20037 Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 2, 4 op
	TT20047 Hoitotyön syventävät ammattiopinnot, 5 op


	HARJOITTELU
	HARJOITTELU
	TT40008 Orientoiva harjoittelu, 6 op
	TT40009 Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu, 9 op
	TT40010 Terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän hoitotyön harjoittelu, 7 op
	TT40011 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu, 7 op
	TT40012 Kliinisen hoitotyön harjoittelu, 15 op
	TT40013 Pitkäaikaissairaanhoitotyön harjoittelu, 8 op
	TT40014 Lasta odottavan perheen, lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu, 7 op
	TT40015 Hoitotyön syventävien opintojen harjoittelu, 16 op


	OPINNÄYTETYÖ
	OPINNÄYTETYÖ
	TT5A Opinnäytetyö, 15 op


	PERUSOPINNOT
	PERUSOPINNOT
	TT10018 Johdanto AMK-opintoihin, 3 op
	TT10019 Suomen kieli ja viestintä, 3 op
	TT10020 ATK-opinnot, 3 op
	TT10023 Suomen kieli ja esitysgrafiikka, 3 op
	TT10024 Anatomia ja fysiologia, 4 op
	TT10025 Yksilön inhimilliset tarpeet, 5 op
	TT10026 Terveyspsykologia ja -sosiologia, 3 op
	TT100271 Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 1, 3 op
	TT100272 Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö, osa 2, 3 op
	TT10030A Vieraskielinen viestintä hoitotyössä, 3 op
	TT10033A English for nurses, 4 op
	TT10034A Svenska för hälsovård, 4 op


	AMMATTIOPINNOT
	AMMATTIOPINNOT
	TT20019 Hoitotyön tieteelliset perusteet, 3 op
	TT20020 Kriittinen ajattelu ja näyttöön perustuva hoitotyö, 3 op
	TT20021 Hoitotyön auttamismenetelmät ja ensiapu, 5 op
	TT20022 Kliiniset laboratoriotutkimukset, 3 op
	TT20023 Aseptiikka ja infektioiden torjunta, 3 op
	TT20024 Lääkehoidon perusteet, 4 op
	TT20038 Kansanterveys ja eri-ikäisten terveyden edistäminen, 7 op
	TT20027 Sisätaudit ja psykiatria, 3 op
	TT20028 Kirurgia ja anestesiologia, 3 op
	TT20029 Geriatria ja neurologia, 3 op
	TT20030 Lastentaudit, synnytys- ja naistentaudit, 3 op
	TT20031 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö, 4 op
	TT20032 Sisätautien hoitotyö, 3 op
	TT20033 Kirurginen- ja perioperatiivinen hoitotyö, 5 op
	TT20034 Pitkäaikaissairaanhoitotyö, 3 op
	TT20035 Lasta odottavan perheen, lasten ja nuorten hoitotyö.,   3 op
	TT20046 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnot, 6 op
	TT20036 Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 1, 3 op
	TT20037 Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen 2, 4 op
	TT20039A Perhesuunnittelu, äitiysneuvolan terveydenhoitotyö ja imetysohjaus, 3 op
	TT20040A Lapsen ja lapsiperheen terveydenhoitotyö, 3 op
	TT20040B Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, 3 op
	TT20041 Työikäisen ja ikääntyneen terveydenhoitotyö, 3 op
	TT20042 Työterveyshuolto ja ympäristöterveys, 3 op
	TT2368A Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, 3 op
	TT20043B Terveyden edistämisen menetelmät, 2 op


	HARJOITTELU
	HARJOITTELU
	TT40008 Orientoiva harjoittelu, 6 op
	TT40009 Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu, 9 op
	TT40010 Terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän hoitotyön harjoittelu, 7 op
	TT40011 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu, 7 op
	TT40012 Kliinisen hoitotyön harjoittelu, 15 op
	TT40013 Pitkäaikaissairaanhoitotyön harjoittelu, 8 op
	TT40014 Lasta odottavan perheen, lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu, 7 op
	TT40016A Terveydenhoitotyön harjoittelu perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolassa, 10 op
	TT40017A Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon harjoittelu, 9 op
	TT40018A Työterveyshuollon ja syventävän terveydenhoitotyön harjoittelu, 7 op


	OPINNÄYTETYÖ
	OPINNÄYTETYÖ
	TT2366A Opinnäytetyö/Terveydenhoitotyön kehittämistyö, 5 op



