
 

 

 
Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi  
 
Viitasaaren seudun lähihoitaja – opiskele työn ohessa sairaanhoitajaksi! 

Tammikuussa 2021 on mahdollista aloittaa sairaanhoitajan tutkintoon johtavat opinnot 
Viitasaarella. Ensimmäinen vuosi opiskellaan avoimessa AMK:ssa (polkuopinnot 55 op), jonka 
jälkeen opinnot jatkuvat JAMKissa varsinaisena opiskelijana. Sovi opiskelun aloittamisesta 
työnantajasi kanssa. Hakuaika on 23.11.-27.11.2020. 

 

Opintojen laajuus ja toteutus:  
 
Polkuopintojen laajuus on 55 opintopistettä, josta 29 op on tavoitteena suorittaa keväällä 2021 ja 26 op syksyllä 
2021. Nämä opinnot suoritettuasi voit hakea avoimen väylän haussa Jyväskylän ammattikorkeakouluun, 
sairaanhoitajan tutkintoon. Tutkinnon koko laajuus on 210 op ja kesto on 3,5 vuotta.    

Opinnot suoritetaan työn ohessa etä- ja kontaktiopiskeluna. Kontaktiopetus, noin 2 päivää kuukaudessa, 
toteutetaan Viitasaarella. Verkon kautta tapahtuvaa kontaktiopiskelua ja itsenäistä opiskelua on säännöllisesti 
viikoittain koko opintojen ajan. 



 
 
Opintojen hinta:   
 
Polkuopintojen osallistumismaksu on 550 € (alv 0%). Ilmoittautumisen yhteydessä maksat 100 € ja loput 450 € 
vuoden 2021 aikana (laskutus keväällä ja syksyllä, sis. laskutuslisä 5 €).   
 
Opintoihin hakeminen ja ilmoittautuminen:  
 
Opintoihin hakeminen edellyttää lähihoitajan tutkintoa ja työnantajan sitoutumista koulutukseen. Saat 
ilmoittautumislinkin työnantajaltasi tai paikallisen yhteyshenkilön kautta. Opintoihin otetaan 25 opiskelijaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakuaika on 23.11.-27.11.2020. 
 
 

Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi – 1. vuoden opinnot avoimen AMK:n opintoina, yhteensä 55 
opintopistettä:

Kevään 2021 opinnot 29 op 
  
• Osaajana kehittyminen (2 op) 

• ICT-valmiudet (3 op) 

• Työelämän viestintä (3 op) 

• JAMK InnoFlash 2 op 

• Yrittäjyys (3 op) 

• Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja 

palvelujärjestelmät 5 op 

• Anatomia ja fysiologia 3 op 

• Hoitotyön auttamismenetelmät 2 op 

• Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu 

2 op 

• Lääkehoito 3 op ja rokottaminen 1 op 

 

Syksyn 2021 opinnot 26 op 

• Osaajana kehittyminen 1 op 

• Työelämän englanti 4 op 

• Anatomia ja fysiologia 2 op 

• Näyttöön perustuva hoitotyö 3 op 

• Terveyden edistäminen ja ohjaaminen 3 

op 

• Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet 

4 op 

• Gerontologinen hoitotyö 4 op 

• Vapaasti valittava opintojakso

 
 

Lisätietoja: 
Hannele Tyrväinen, lehtori, 0400 976 749, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö 

 


