
 
 
 
 

 
 
 
 

Lukioväylästä sairaanhoitajaopiskelijaksi avoimen 
ammattikorkeakoulun kautta  

Toteutamme sairaanhoitajaopinnoissa lukioiden ja korkeakoulun  
välistä yhteistyötä. Haluamme tarjota lukiolaisille mahdollisuutta hoitotyön  
opintoihin jo lukioaikana ja tämän myötä väylää sairaanhoitajaopiskelijaksi.  
 
Tutustumisilta Satakunnan ammattikorkeakoulussa, Porin kampuksella 31.10.2022 
 
Olette lämpimästi tervetulleita tutustumisiltaan Satakunnan  
Ammattikorkeakoululle 31.10.2022 klo 17.00-19.00, Satakunnankatu 23, Pori. Tutustumisillan 
aikana tarkastellaan, miten lukio- ja korkeakouluopintoja voidaan yhdistää joustavasti  
sekä tutustutaan hoitotyön opetustiloihin, mm. simulaatiotiloihin. 
 
Ilmoittautukaa tutustumisiltaan alla olevasta linkistä 
https://elomake.samk.fi//lomakkeet/13165/lomakkeet.html 
 
Lukiopolun tavoitteena: 

• Lukion aikana opiskelija suorittaa 16 op hoitotyön opetussuunnitelman 
(sairaanhoitajakoulutuksen) mukaisia opintoja    

• Tutkinto-opiskelijaksi hoitotyön koulutusohjelmaan eli sairaanhoitajaopintoihin 

 
Suunnitelma toteutuksesta 
 
1 opintopiste = 26h 40 min opiskelijan työtä, joka sisältää 
kontaktiopetuksen ja itsenäisen opiskelun. 
 
Opinnot toteutuvat 3 lukuvuoden aikana. Opintoja on mahdollista 
myös nopeuttaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) 
mukaisesti. 
 
 
Ensimmäinen vuosi, syksy 2022 (2op) 
 

• SY170000 Ammattikorkeakouluopinnot käyntiin 1op  

14.11.2022 ja 28.11.2022 klo16.30-18.30 SAMK, Porin kampus 

- opintojakson sisältö: SAMK:n järjestelmät ja opiskelu 
ammattikorkeakoulussa 

 

• HT210008-3006 Lääkelaskut 1 op (verkkototeutus) 

- opintojakson sisältö: lääkeannosten, lääkkeiden antonopeuksien,  
liuosten ja lääkelaimennusten laskeminen  

 
 
Ensimmäinen vuosi, kevät 2023 (2op) 

https://elomake.samk.fi/lomakkeet/13165/lomake.html


 
 
 
 

 
 
 
 

• HT210001-3010 Informaatioteknologia ja kirjaaminen 2op 

- opintojakson sisältö mm: sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät, rakenteinen 
kirjaaminen, sosiaalinen media hoitotyön ammattilaisen työkaluna 

 

Toinen vuosi, syksy 2023 (1op) 

• SY170001 Officen peruskäyttö 1op 

- opintojakson sisältö: tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa ja ammatillisuuden ja 
asiantuntijuuden kehittymisessä 

 
 

Toinen vuosi, kevät 2024 (6op) 

• HT210006 Hoitotyön toimintojen perusteet I 6 op 
(verkkototeutus, painottuu kesään)  

- opintojakson sisältö mm: anatomian ja fysiologian 
perusteet, hoitotyön keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset 
tutkimukset 

 

Kolmas vuosi, syksy 2024 (2op) 
 

• HT210002 Hoitotiede hoitotyön perustana 2op 
- opintojakson sisältö mm: hoitotyön eettiset ja filosofiset perusteet, hoitotiede 

tieteenalana, palveluammatin periaatteet, sairaanhoitajan asiantuntijuuden 
kehittyminen.  
 

Kolmas vuosi, kevät 2025 (3op) 

• SY170303 Englanti 3op  
- opintojakson sisältö mm: koulutusalan ammattikielen erityispiirteet, alan keskeisen 

ammattisanaston kartuttaminen, tavallisimmat vuorovaikutustilanteet. 
tai 

• SY170200 Työyhteisövalmiudet 3op (verkkototeutus) 
- opintojakson sisältö mm: työelämä oppimisympäristönä, työnhaku ja -asiakirjat, 

urasuunnittelu, työsopimuslaki, työsopimus, perehdyttäminen ja perehtyminen työhön ja 
työyhteisöön, omat vahvuudet opiskelijana ja työntekijänä. 

 
HUOM! 

SAMKissa on mahdollista opiskella em. opintojen lisäksi kesäisin sairaanhoitajan tutkintoon 
johtavia opintoja verkko-opintoina. Kaikki suoritukset hyväksiluetaan, kun opiskelija saa tutkinto-
opiskeluoikeuden. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
Opintojen toteuttaminen 
 

• Opintoja suoritetaan kontaktiopiskeluna kampuksella ja verkossa sekä itsenäisinä verkko-
opintoina. 

• Kontaktitunnit järjestetään iltaisin, pääsääntöisesti yhtenä iltana viikossa klo 16.30-18.00 tai 
klo 16.30-19.45.  

 
 
 
 
Lukiopolun etuja 

• Varma opiskelupaikka sairaanhoitajan tutkintoon, kun opintoja yhteensä 16 op                                        
• 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, esim. lääketieteen, hammaslääketieteen, 

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

ammattikorkeakouluissa 
• KELA:n opintotukikuukaudet eivät kulu 

 

 
Yhteistyöterveisin  
 
 
Hanna Rautava-Nurmi, opettajatutor p. 044 710 3435 
hanna.rautava-nurmi@samk.fi 
 
 
Tiina Mikkonen-Ojala, opinto-ohjaaja p. 044 710 3422   
tiina.mikkonen-ojala@samk.fi 
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