
 
 
 
 

 
 
 
 

Lukiopolusta sairaanhoitajaopiskelijaksi avoimen 
ammattikorkeakoulun kautta  

Tutustumisilta Satakunnan ammattikorkeakoulussa, Porin kampuksella 
7.10.2019  
 
Olemme toteuttamassa sairaanhoitajaopinnoissa lukioiden ja korkeakoulun  
välistä yhteistyötä. Haluamme tarjota lukiolaisille mahdollisuutta hoitotyön  
opintoihin jo lukioaikana ja tämän myötä polkua sairaanhoitajaopiskelijaksi.  
 
Olette lämpimästi tervetulleita tutustumisiltaan Satakunnan  
ammattikorkeakoululle 7.10.2019 klo 18.00 – 20.00, Satakunnankatu 23, Pori.  
Tutustumisillan aikana käydään läpi sitä, miten lukio- ja korkeakouluopintoja  
voidaan yhdistää joustavasti sekä tutustutaan hoitotyön opetustiloihin, 
mm. simulaatiotiloihin. 
 
Lukiopolun tavoitteena: 

• Lukion aikana opiskelija suorittaa 27,5 op hoitotyön opetussuunnitelman      
(sairaanhoitajakoulutuksen) mukaisia opintoja lukiopolussa 

• Tutkinto-opiskelijaksi hoitotyön koulutusohjelmaan eli sairaanhoitajaopintoihin 

Suunnitelma toteutuksesta 
1 opintopiste = 26h 40 min opiskelijan työtä, joka sisältää kontaktiopetuksen 
ja itsenäisen opiskelun 
 
 
Ensimmäinen vuosi (9 op) 

• Ammattikorkeakouluopinnot käyntiin 1 op (syksy 2019) 

 - 28.10.19 klo 16.30 – 19.45 aloitus 
- opintojakson sisältö: Tutustuminen SAMK:n järjestelmiin ja 
opiskeluun ammattikorkeakoulussa 

• Lääketieteelliset perusteet, lääkelaskenta 1 op (syksy 2019) 

 - 11.11 – 20.12.19 maanantaisin klo 16.30 – 18.00 
- opintojakson sisältö: Lääkelaskujen laskeminen, 
matematiikkaa 

• Ammatillinen viestintä 3 op (kevät 2020) 

- opintojakson sisältö: Suullinen ja kirjallinen viestintä, 
esiintymistaidot, kokoustekniikka, neuvottelutaidot ja 
ryhmätoiminta 
 

• Officen perusteet 1 op (kevät 2020) 

 - opintojakson sisältö: Office 365 työkalujen käyttö 

• Englanti 3 op kesäopintoina (kesä 2020) 

- opintojakson sisältö: Ammattikorkeakoululainsäädännön 
edellyttämä vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen 
suullinen ja kirjallinen taito 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Toinen vuosi (8op) 
 

• Lääketieteelliset perusteet 4 op (syksy 2020) 

- opintojakson sisältö: Anatomian, fysiologian ja 
patofysiologian tietoperusta sekä mikrobiologian ja 
infektiotautien perusteet 

• Hoitotyön auttamismenetelmät 3 op ja hoitotyön auttamismenetelmät                                             
simulaatio 1 op (kevät 2021) 

- opintojakson sisältö: Perehtyminen asiakkaan/potilaan 
perushoitoon ja auttamismenetelmiin, esim. puhtaus ja 
ihonhoito, ergonomia ja turvallisuus 

 - Sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua 
 harjoitusluokissa 

Kolmas vuosi (10,5 op) 
• Hoitotyön auttamismenetelmät 2 op ja hoitotyön auttamismenetelmät                                             

simulaatio 1 op (syksy 2021) 

- opintojakson sisältö: Perehtyminen asiakkaan/potilaan 
perushoitoon ja auttamismenetelmiin, esim. puhtaus ja 
ihonhoito, ergonomia ja turvallisuus 

 - Sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua 
 harjoitusluokissa 

• Hoitotyön perusharjoittelu 7,5 op (kevät 2022, kirjoitusten jälkeen) 

- opintojakson sisältö: Käytännön harjoittelujakso hoitotyön 
toimintaympäristössä 

 
Opintojen toteuttaminen 

• Opinnot järjestetään iltaopintoina, pääsääntöisesti yhtenä iltana                                                        
viikossa klo 16.30-18.00 tai klo 16.30-19.45 

 
Lukiopolun etuja 

• Varma opiskelupaikka sairaanhoitajan tutkintoon, kun opintoja yhteensä                                               
vähintään 27,5 op ja opintosuoritteiden keskiarvo vähintään 2. 

• Opinnot ovat maksuttomia 
• Opinnot tukevat lukio-opintoja 
• Valmistuminen sairaanhoitajaksi nopeammin 
• Opintotarjonnasta on mahdollisuus valita myös vain itseä kiinnostavat opintojaksot 
• Opintoja voi hyödyntää myös muihin opintoihin, mm. lääketieteen,                                                           

hammaslääketieteen, biologian ja farmasian opinnot 
• Opintoja voi hyödyntää myös muihin AMK-tasoisiin opintoihin muissakin                           

ammattikorkeakouluissa 
• KELA:n opintotukikuukaudet eivät kulu 

 
Yhteistyöterveisin  
 
Opettaja Maarit Harjanne, p. 044 710 3041 maarit.harjanne@samk.fi  
Opettaja Tiina Mikkonen-Ojala, p. 044 710 3422 tiina.mikkonen-ojala@samk.fi 
Opettaja Hanna Rautava-Nurmi, p. 044 710 3435 hanna.rautava-nurmi@samk.fi  
Opettaja Anni Riikonen, p. 044 710 3018 anni.riikonen@samk.fi   
Tiimivastaava Erja Hannula, p. 044 710 9815  erja.hannula@samk.fi  
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