
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OPETUSMUOTO
Sairaanhoitajan koulutus sisältää lähtökohdat ihmisen ja hänen läheistensä sekä elinympäristön eettisesti kestävään kohtaamiseen ja 
terveyden edistämiseen. Koulutuksessa opitaan tutkittuun tietoon perustuen eri-ikäisten ihmisten sairaanhoitoa, kuntoutusta, omahoidon 
tukemista sekä ohjaamista. Laaja-alaista hoitotyön asiantuntijuutta kehitetään tekemällä projekteja ja opinnäytetyön yhteistyössä työelämän 
kanssa. Opit eTerveyteen ja teknologiseen hoitotyöhön sekä monikulttuurisuuteen liittyviä sisältöjä. 

Koulutus toteutuu erilaisin oppimismenetelmin. Lähiopiskelupäiviä kertyy sairaanhoitaja, amk-monimuotototeutuksessa yleensä noin kaksi 
päivää / viikko eli noin kahdeksan kontaktipäivää / kuukausi, opetus tapahtuu Alavus Fasadissa ja osa opetuksesta Seinäjoella. Lähiopetusta 
toteutetaan erilaisin työtavoin kuten asiantuntijaluentoina, simuloituina oppimistilanteina, harjoituksina, seminaareina, opintokäynteinä. Osa 
toteutuksesta tapahtuu Seinäjoella tilanteissa, joissa tarvitaan esimerkiksi työharjoittelu – ja simulaatioluokkia. Opiskelijan on siis varaudut-
tava matkustamiseen. Työharjoitteluja erilaisissa toimintaympäristöissä on sisällöllisesti lukuvuosisuunnitelman mukaisesti (ks. tarkempi-
kuvaus opinto-oppaasta https://www.seamk.fi/all-studies/sairaanhoitaja-amk/).

Koulutukseen kuuluva itsenäinen opiskelu tapahtuu verkko-opintoina sekä yksin- ja pienryhmätyöskentelynä virtuaalisissa oppimisympäris-
töissä. Osa opetuksesta on vieraskielistä, ja opintoja voi suorittaa myös ulkomailla kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa. Osan opinnoista voi 
suorittaa SeAMKin monialaisessa SeAMK Pro -oppimisympäristössä.  

Ohjattua harjoittelua eri hoitotyön toimintaympäristöissa on yhteensä 75-90 op koulutuksesta. Harjoittelu toteutuu erilaisten harjoitteluym-
päristöjen hoitotyön luonteen mukaisissa työvuoroissa, esimerkiksi kolmivuorotyössä. 

Harjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava Suomessa voimassa oleva, aikuisten rokotusohjelman mukainen rokotussuoja
(www.thl.fi) sekä joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan sekä imeväisikäisiä hoitavilla 
hinkuyskää vastaan. Lisäksi harjoitteluun osallistuvalta opiskelijalta edellytetään vuosittain uusittava rokotuksen antama suoja influenssaa 
vastaan. (Tartuntatautilaki 1227/2016 §48). 

Tutkinto-ohjelmasta valmistunut sairaanhoitaja (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana.

TUTKINNON LAAJUUS JA KESTO
Sairaanhoitajakoulutus alkaa tammikuussa 2021. Se on kestoltaan 3,5 vuotta, jonka aikana opiskelija suorittaa yhteensä 210 opintopistettä 
teoriaopintoja ja harjoitteluja. 

VALINTAPERUSTEET
Hakijalla pitää olla ammattikorkeakoululaissa määritelty hakukelpoisuus AMK-opintoihin. Sairaanhoitajakoulutukseen valitulla opiskelijalla 
tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä asianomaisen alan tehtävissä toimimiselle.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN
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