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Bioanalyytikko (AMK), 210 op, 3,5 vuotta
Ammattiopintojen keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset
toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena.
Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa,
neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa.
Keskeisiä työtehtäviä ovat asiakaspalvelu, näytteenottotoiminta, vieritestaus, näytteiden analysointi ja
tulosten arviointi sekä osallistuminen laboratoriopalvelujen laadunhallintaan.
Bioanalyytikko voi työskennellä terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa ja yksityislaboratorioissa.
Lisäksi hän voi toimia biolääketieteellisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa sekä ympäristöterveydenhuollon
laboratorioissa. Bioanalyytikkoja sijoittuu myös terveydenhuolto- ja laboratorioalan yrityksiin.

Ensihoitaja (AMK), 240 op, 4 vuotta
Ensihoitajakoulutuksessa opiskellaan sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntijaksi ja kehittäjäksi.
Erityisosaamista ovat hoitotasoinen ensihoito eli valmius antaa tehohoidon tasoista hoitoa sairaalan
ulkopuolella sekä ensihoidon johtamisosaaminen.
Pitkien välimatkojen vuoksi Pohjois-Suomen ensihoidossa korostuu myös potilaan tarkkailu ja hoito
ambulanssikuljetuksen aikana.
Edellyttää hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa.
Sairaanhoitoa opiskellaan ensihoidon opintojen rinnalla koko koulutuksen ajan.
Yleensä työnantajana on pelastuslaitos tai sairaanhoitopiiri, mutta ensihoitaja (AMK) voi toimia myös
yksityisellä puolella työntekijänä tai yrittäjänä esimerkiksi siirtokuljetuksia tekevissä ambulansseissa.

Fysioterapeutti (AMK), 210 op, 3,5 vuotta
Fysioterapeutti on kuntoutuksen ammattilainen, joka osaa analysoida, edistää ja ylläpitää eri-ikäisten
ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä tutkittuun tietoon perustuvien fysioterapiamenetelmien avulla.
Fysioterapeutti osaa tukea asiakasta vahvistamaan liikkumis- ja toimintakykyään, terveyttään ja
kokonaisvaltaista hyvinvointiaan omassa ympäristössään. Tarvittaessa fysioterapeutti auttaa
muokkaamaan ympäristöä ja hankkimaan apuvälineitä.
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat ihmisen toimintakyvyn kannalta keskeisiin ilmiöihin
sekä niiden tukemiseksi käytettävien fysioterapeuttisten menetelmien tieteellisiin perusteisiin.
Fysioterapeutit työskentelevät ensisijaisesti sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja
kuntoutuskeskuksissa, fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai muissa julkisissa tai yksityisissä sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä hyvinvointialan organisaatioissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä.

Kätilö (AMK), 270 op, 4,5 vuotta
Kätilö on asiantuntija seksuaali- ja lisääntymisterveyden eri osa-alueilla; raskaana olevan, synnyttävän ja
synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen hoitotyössä sekä gynekologisen potilaan
hoitotyössä. Työhön kuuluvat myös seksuaalineuvonta, perhesuunnittelun ohjaus, vanhemmuuteen kasvun
ja synnytykseen valmistautumisen tukeminen.
Kätilökoulutuksessa suoritetaan ensin sairaanhoitajan opinnot.
Kätilötyön syventävissä opinnoissa opiskellaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä kokonaisuuksia.
Näitä osaamisalueita ovat muun muassa raskauden ja synnytyksen aikainen sekä synnytyksen jälkeinen
kätilötyö, terveen ja erityistarkkailua tarvitsevan vastasyntyneen hoito sekä eri-ikäisten naisten hoitotyö ja
naistentaudit. .

Kätilöt voivat työskennellä hoito- ja kätilötyön tehtävissä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa,
julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä erilaisissa järjestöissä. Kätilöt voivat toimia myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina.

Optometristi (AMK), 210 op, 3,5 vuotta
Optometristi ohjaa asiakkaita näköön, näkemisen ongelmiin ja niiden korjaamiseen liittyvissä asioissa.
Opinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat näköjärjestelmän ja näkökyvyn sekä silmäsairauksien tunteminen.
Lisäksi tarvitaan näöntarkastuksen menetelmien ja näönkorjausratkaisujen sekä silmien terveydentilan
tutkimisen menetelmien osaamista.
Ammatillinen osaaminen rakentuu soveltuville matemaattis-luonnontieteellisille opinnoille, näönhuollon ja
silmälasiteknologian opinnoille sekä lääketieteellisille opinnoille.
Optometristien ammattinimike on optikko. He toimivat näönhuollon asiantuntijoina esimerkiksi yksityisessä
terveydenhuollossa, työterveyshuollossa, keskussairaaloissa, optikkoliikkeissä tai muissa
asiantuntijatehtävissä.

Röntgenhoitaja (AMK), 210 op, 3,5 vuotta
Röntgenhoitaja osaa toteuttaa röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksia, työskennellä
isotooppihoidoissa ja kuvantaohjatuissa toimenpiteissä sekä toteuttaa sädehoitoa.
Radiografia- ja sädehoitotyön opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat säteilyn käyttö, röntgen-, isotooppi-,
ultraääni- ja magneettitutkimukset ja sädehoitomenetelmät.
Terveysalan ja lääketieteen opintoihin kuuluvat mm. kliininen hoitotyö, ensiapu, mikrobiologia,
farmakologia, anatomia, syöpätaudit ja radiologia.
Suurin osa röntgenhoitajista sijoittuu perus- ja erikoissairaanhoidon kuvantamisyksiköihin ja yksityisiin
kuvantamisyksiköihin. Lisäksi he voivat toimia lääketieteellisissä tutkimusryhmissä sekä alan kaupallisissa
yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Sairaanhoitaja (AMK), 210 op, 3,5 vuotta
Sairaanhoitaja vastaa asiakkaiden hoitotyöstä ja sen kehittämisestä. Työ on hoitamista, terveyden
edistämistä, sairauksien ehkäisemistä ja kuntoutusta. Tärkeä vastuualue on potilasturvallisuus.
Sairaanhoitaja suunnittelee ja koordinoi hoitoa, tekee päätöksiä ja hoitotoimenpiteitä, seuraa hoidon
vaikuttavuutta sekä huolehtii osaltaan lääkärin antamien hoito-ohjeiden toteuttamisesta.
Hyvät ihmissuhdetaidot ja tilannetaju ovat perusedellytys sekä asiakastyössä että yhteistyössä muun
henkilökunnan tai omaisten kanssa. Sairaanhoitaja kohtaa myös vaikeita tilanteita. Äkilliset muutokset
potilaiden tilassa vaativat ripeitä päätöksiä, toimintaa ja paineensietokykyä.
Opiskelija voi valita syventävät opinnot useista eri vaihtoehdoista, esimerkiksi gerontologinen hoitotyö,
lasten, nuorten ja perheen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, sisätautikirurginen hoitotyö, tehohoitotyö sekä palliatiivinen ja saattohoitotyö.
Sairaanhoitajat työskentelevät muun muassa vastaanotoilla, poliklinikoilla, vuodeosastoilla, teho- ja
leikkausosastoilla, hoitokodeissa, projekti- ja tutkimustehtävissä sekä kansainvälisissä avustustehtävissä.

Sosionomi (AMK), 210 op, 3,5 vuotta
Sosionomit työskentelevät ihmisten arkielämän tukijoina ja hyvinvoinnin kehittäjinä. Ammatillista osaamista
voi suunnata syventävillä opinnoilla sen asiakasryhmän ja toimintaympäristön mukaan, joiden parissa
haluat työskennellä, esimerkiksi lastensuojelu, mielenterveystyö, nuorisotyö, päihdetyö, vammaistyö,
vanhustyö tai varhaiskasvatus.
Sosionomin asiantuntijuutta haluavat rekrytoida työnantajat, jotka tuottavat sosiaalipalveluja,
varhaiskasvatusta tai oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluja.

Sosionomin tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi järjestötyöntekijä, kehitysvammaisten ohjaaja,
koulukuraattori, lastenkodin ohjaaja, nuoriso-ohjaaja, perhetyöntekijä, päihdetyöntekijä,
päivätoiminnanohjaaja tai sosiaaliohjaaja.
Ennen 1.9.2019 opintonsa aloittanut ja 31.7.2023 mennessä valmistunut sosionomi (AMK), joka on
suorittanut 60 op varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja, saa
varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden. 31.7.2023 jälkeen
valmistuneet saavat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Suuhygienisti (AMK), 210 op, 3,5 vuotta
Suuhygienisti osaa tehdä vastuualueensa suun terveystarkastukset ja hallitsee hammas- ja suun
sairauksien ehkäisyn. Hän osaa vastuualueensa oikomishoidon toimenpiteet, hoitaa
kiinnityskudossairauksia ja ottaa röntgenkuvia hampaista.
Myös esteettinen hammashoito sisältyy suuhygienistin työhön.
Terveyden edistämiseen sisältyvää terveysneuvontaa toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä
hammashoitolan lisäksi neuvolassa, päiväkodissa, koululla sekä hoitolaitoksessa.
Suuhygienisti voi työskennellä terveyskeskuksessa, sairaalassa, yksityisellä hammaslääkäriasemalla sekä
myynti- ja markkinointitehtävässä. Hän voi toimia myös yrittäjänä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Terveydenhoitaja (AMK), 240 op, 4 vuotta
Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja
kansanterveystyön asiantuntija.
Tärkeitä osaamisalueita ovat sairaanhoitajan valmiuksien lisäksi terveyden edistäminen ja yksilön, perheen
ja yhteisön terveydenhoitotyö, terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen ja yhteiskunnallinen
terveydenhoitotyö sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen.
Terveydenhoitaja työskentelee eri-ikäisten terveyden edistämiseksi esimerkiksi neuvoloissa, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, kotihoidossa, ikääntyneiden palveluissa sekä
sairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidossa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Toimintaterapeutti (AMK), 210 op, 3,5 vuotta
Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen.
Toimintaterapia on näyttöön perustuvaa kuntoutusta, jossa keskiössä on yhdessä tekeminen asiakkaan,
hänen läheistensä ja eri asiantuntijoiden kanssa.
Toimintaterapeutti mahdollistaa eri ikäisten ihmisten osallistumisen hänelle tärkeisiin päivittäisen elämän
toimintoihin silloin, kun he esimerkiksi fyysisen tai psyykkisen sairauden, vaikean elämäntilanteen,
ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi tarvitsevat asiantuntijan apua.
Toimintaterapeutti voi työskennellä esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutus- ja
tutkimuskeskuksissa, erityiskouluissa, palvelukodeissa, apuvälinealalla tai yrittäjänä.

