
Opiskelemaan
hoitotiedettä Turun 
yliopistoon!
2.5.2022



8
TIEDEKUNTAA

Humanistinen tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellinen tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

Turun Kauppakorkeakoulu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta



YKSIKKÖÄ

Biolääketieteen laitos

Hammaslääketieteen laitos

Kliininen laitos

Hoitotieteen laitos

Lääketieteellinen tiedekunta



20 000
OPISKELIJAN

ja 3 500 työntekijän 

aktiivinen akateeminen 

yhteisö

ENSIMMÄINEN

suomenkielinen yliopisto, 

joka on perustettu 

kansalaisten aloitteesta ja 

22 040 lahjoittajan tuella 

vuonna 1920

3.
SUOSITUIN

hakukohde 

korkeakouluista 

Suomessa



• Perustuu yliopistossa tehtävään 

tieteelliseen tutkimukseen – opetus 

pohjautuu aina uusimpaan tietoon.

• Valmentaa erilaisiin asiantuntija-, opetus-, 

ja johtotehtäviin, mutta myös jatko-

opintoihin ja tutkijan uralle.

• Valmentaa vahvasti työelämään – tarjolla 

on harjoittelupaikkoja ja uraohjausta.

Yliopistokoulutus



Yliopistotutkinto

Kandidaatin 

tutkinto

(180 op)

3 vuotta (tavoite)

Maisterin tutkinto

(120 op)

2 vuotta (tavoite)

Tohtorin tutkinto

4 vuotta (tavoite)





”Suosittelisin lämpimästi opintojen aloittamista. Sanoisin, 

että opiskelun myötä alkaa ajatella monia asioita uudesta 

näkökulmasta (muustakin kuin siitä omasta), mikä on aika 

mahtavaa. Kertoisin myös mielekkyyden tunteesta, 

jollaisen voi kadottaa pitkän työuran aikana, mutta jonka 

uudelleen löytäminen opiskelun kautta antaa jälleen uutta 

iloa työhön ja arkeen.”

”Mun toiveena oli saada lisää uravaihtoehtoja ja 

yleisesti syventää ymmärrystä hoitotyöhön 

liittyvistä ilmiöistä. Sille, joka nyt miettii hakeako 

vaiko ei, niin sanoisin että kyllä kannattaa hakea, 

suosittelen lämpimästi. Tää on antanut paljon 

enemmän kuin mitä se on ottanut.”

"Mä sanoisin kaksi asiaa niille, 

jotka harkitsee Turun yliopistoon 

hoitotieteen laitokselle 

terveystieteitä lukemaan 

hakemista ja yks on se, että jos 

harkitset: hae."
"Niin että hakemista harkitseville 

sanoisin, että 5/5, suosittelen."

"Opinnot ovat olleet mielenkiintoiset ja 

antoisat, ja olen saanut konkreettisia eväitä 

opettajuuteen ja asiantuntijuuteen."

”Heille, jotka haluavat kehittää 

itseään, hoitotyötä ja 

hoitotiedettä, voimme lämpimästi 

suositella hoitotieteen opintoja!”

Opiskelijoiden kokemuksia



Hoitotieteen laitos

ja opiskelu



330
HENKILÖN 

YHTEISÖ
VERTAIS-

ARVIOITUA 
JULKAISUA 
VUODESSAProfessoreita, lehtoreita, 

yliopisto-opettajia, 

tutkijoita, dosentteja, 

tohtorikoulutettavia, 

maisteri- ja 

kandidaattiopiskelijioita

100
#1 SUOMESSA

Turun yliopiston 

Hoitotieteen laitos 

sijoittui QS World 

University Rankings

by Subject 2022 -

arvioinnissa 

sijalle 28



• Pääaineena kaikilla hoitotiede

• Suuntautumisvaihtoehdot:
A. Hoitotieteen pedagoginen 
asiantuntijuus (terveystieteiden 
opettaja)

B. Hoitotieteen asiantuntijuus ja 
johtaminen, jossa asiantuntijuusalueita 
on tarjolla kolme

A) Gerontologinen hoitotiede

B) Kliininen hoitotiede

C) Mielenterveyteen suuntautuva 
hoitotiede

Mitä hoitotieteen laitoksella voi opiskella?



Tutkintorakenne 180 op + 120 op



• AMK-koulutuksesta 
hyväksi luetaan 120 op 

→ eli 60 op ja olet TtK! ☺

• Vanhamuotoisesta sh-
koulutuksesta hyväksi 
luetaan 100 op 

Hyväksi luettavat 
opinnot



• Orientoivat opinnot (5 op)
• Orientaatio korkeakoululaitokseen ja opintojen suunnittelu (1 op)
• Tieteellinen englanti, suullinen taito (1 op)
• Tieteellinen englanti, tekstin ymmärtäminen (2 op)
• Hoitotieteen kirjoitusklinikka (1 op)

• Hoitotieteen aineopinnot (35 op)
• Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 (7 op)
• Hoitotieteen teoria 1 (7 op)
• Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1 (6 op)
• Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (4 op)
• Tilastolliset analyysimenetelmät harjoitukset (1 op)
• Tutkielmaseminaari (4 op)
• Kandidaatintutkielma (6 op + kypsyysnäyte, jos ei AMK.-tutkintoa)

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto



A. Hoitotieteen pedagoginen asiantuntijuus ja kasvatus- tai 
aikuiskasvatustiede (20 op)

• Hoitotieteen pedagogisen asiantuntijuuden opinnot 1 (10 
op)

• Kasvatus- tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (10 op)

B. Hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen: 
Gerontologinen/Kliininen/Mielenterveyteen suuntautuva 
hoitotiede ja terveydenhuollon hallinto ja johtaminen (20 op)

• Gerontologisen, kliinisen ja mielenterveyteen 
suuntautuvan hoitotieteen asiantuntijuus (5 op)

• Ohjaus ja oppiminen hoitotyössä (3 op)

• Evidence based practice (2 op)

• Terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmä 
toimintaympäristönä (5 op)

• Henkilöstöjohtaminen terveys- ja 
sosiaalipalvelujärjestelmässä (5 op)

Sivuaineiden opintokokonaisuudet 20 op 
(joku seuraavista)





• Hoitotieteen syventävät opinnot (60 op)
• Hoidon ja hoitotieteen filosofia 2 (5 op)

• Hoitotieteen teoria 2 (5 op)

• Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 2 (5 op)

• Aineiston analyysimenetelmät 
kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen (2 op)

• Tutkimusseminaari 1 (4 op)

• Tutkimusseminaari 2 (4 op)

• Pro gradu –tutkielma (30 op)

• Hoitotieteen tutkimus ja raportointi (5 op)

Terveystieteiden maisterin tutkinto



Sivuaineopintojen opintokokonaisuudet (40 op, jompikumpi 
seuraavista)

A. Hoitotieteen pedagogisen asiantuntijuuden opinnot (40 op)
• Erilaiset oppimisympäristöt terveysalan koulutuksessa (10 op)

• Terveysalan opettajan toimintaympäristö (5 op)

• Terveysalan opettajan pedagogiset ratkaisut (10 op)

• Kasvatus- tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (15 op)

B. Gerontologisen, kliinisen tai mielenterveyteen suuntautuvan 
hoitotieteen sekä terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen 
opintokokonaisuus (40 op)

• Gerontologinen/Kliininen/Mielenterveyteen suuntautuva hoitotiede (20 op)

• Terveydenhuollon hallinto ja johtaminen (20 op)
• Terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmän prosessit ja niiden evaluointi (5 op)

• Sosiaali- ja terveydenhuolto-oikeus (5 op)

• Johdanto terveystaloustieteeseen (5 op)

• Terveyden- ja sosiaalihuollon hallinnon ja johtamisen harjoittelu (5 op)

+ 20 op vapaasti valittavia opintoja



• Sivuaineilla voi olla merkittävä vaikutus työllistymiseen ja uraan 
opintojen jälkeen

• Monialainen yliopisto tarjoaa paljon mahdollisuuksia rakentaa juuri 
sinun tulevaisuuteesi sopiva osaamiskokonaisuus. Joitakin 
esimerkkejä tarjonnasta:

• Terveydenhuollon hallinto ja johtaminen (30 op)
• Hallinnon ja johtamisen opintoja yhteensä (60 op)
• Terveysteknologia (20 op)
• Palveluohjaus (30 op)
• Ravitsemustieteet (2-14 op)
• Kansainväliset opintokokonaisuudet hoitotieteen laitoksella

• Empowering Patient Education (25 op)
• Clinical Instruments for Evaluating Health – Development, Evaluation 

and Implementation (25 op)

• Hoitotieteen tutkijalinja  (26 op)
• Oma hakuprosessi 1. lv:n opiskelijoille
• Aloita jatko-opinnot (TtT) jo perusopiskelijana!

Vapaasti valittavat opintokokonaisuudet



Opinnäytetyöt

Kaikki tutkimus suoritetaan laitoksen tutkimusohjelmassa: 

Empowering Population, Patients, Professionals in Health and Care



• Nivelreumaa sairastavien henkilöiden itsearvioitu jalkaterveyden omahoidon osaaminen 

• Rintasyöpäpotilaan leikkauksen jälkeiseen pitkäkestoiseen kipuun yhteydessä olevat 
psykososiaaliset tekijät: potilasasiakirja-analyysi perioperatiivisen hoidon kirjauksista

• Imetysohjauksen toteutuminen ennen ja jälkeen Vauvamyönteisyysohjelman käyttöönoton –
äitien näkökulma 

• Hoitotieteen alkuvaiheen opiskelijoiden näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen : 
tutkimustiedon käytön näkökulma 

• Aikuisten voimavaraistumista tukevat painonhallintainterventiot hoitajien toteuttamana -
systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

• Informaatioteknologian käyttö sekä videopelaamiseen liittyvät tavat ja asenteet skitsofreniaa 
sairastavilla henkilöillä 

• Digipedagogiikan perusteet sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutuksessa -opintojakson 
arviointi – Monimenetelmä tutkimus 

• Suun terveydenhuollon ammattilaisten käsitykset ja toimintatavat käsihygieniassa 

Esimerkkejä vuonna 2021 valmistuneista 
graduista



Kielitaito ja 

kansainvälisyys ovat 

valttia työmarkkinoilla



• Laaja valikoima eri kielten alkeis- ja jatkokursseja sekä kieli-iltoja

• Yli 300 englanninkielistä kurssia

• Voit ryhtyä kv-opiskelijan tuutoriksi tai kv-ystäväksi!

• 17 englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa

• Ylioppilaskunta TYY:n kv-toiminta tarjoaa lukuisia 
kansainvälistymismahdollisuuksia

Lähde maailmalle
• Vaihto-opiskelussa ja kv-harjoittelussa mahdollisuuksia on yli 80 maassa!

• Vaihdossa suoritat osan opintojasi, opit paikallista kieltä ja kulttuuria ja saat 
elämyksiä ja arvokasta kokemusta työelämää varten

• Mahdollisuus pitkiin vaihtoihin (yli 3kk) tai lyhyisiin vaihtoihin (1 vko)

Kansainvälisty kampuksella



Hoitotieteen laitoksen Erasmus Partnerit (vuoteen
2020/2021)
• Germany (MNSc and PhD students) University of Lübec

• Germany (MNSc and PhD students) Humboldt-Universität zu Berlin

• Greece (MNSc and PhD students) National and Kapodistrian University of 
Athens

• Lithuania (MNSc students) Klaipeda University

• Malta (MNSc and PhD students) University of Malta

• Netherlands (MNSc students) Maastricht University

• Poland (MNSc students) The Medical University of Gdansk

• Spain (MNSc and PhD students) Universidad de Castilla-La Mancha

• Spain (MNSc and PhD students) Universitat Internacional de Catalunya

• Spain (MNSc students) Universitat de Lleida

• Belgium (MNSc and PhD students) KU Leuven

Kahdensuuntaiset vaihtosopimukset

• Klaipeda College, Health Faculty

• Barcelona University hospital

Vaihtoon voi lähteä myös yliopiston yhteisiä sopimuksia 

hyödyntäen!



Hakeminen



• Avoimen yliopiston väylä: 2.-16.5.2022 klo 15.00 mennessä

• Täytä sähköinen hakulomake Opintopolku-palvelussa

• Valintaperusteiden mukaiset opinnot tulee olla suoritettuna
hakuajan päättymiseen mennessä

• Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että
avoimella väylällä

Opiskelijaksi hakeminen



• Valintakokeen perusteella valitaan vähintään 55 opiskelijaa

• Avoimen väylän kautta valitaan enintään 10 opiskelijaa

• Suuntautumisvaihtoehtoon valinta tapahtuu opintojen alussa
jälkeen seuraavasti:

• Hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen 50-55 opiskelijaa

• Hoitotieteen pedagoginen asiantuntijuus 10-15 opiskelijaa

Opiskelijaksi valittavien määrä vuonna 2022



Hakukukelpoisuusvaatimukset

• Myös avoimen yliopiston väylän hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan
terveysalan koulutuksen tai soveltuvan sosiaali- ja terveysalan tutkinnon: joko
opistoasteella 2 ½-vuotisen koulutuksen ja sen lisäksi vähintään 9 kk:n
erikoistumiskoulutuksen tai opistoasteella tai ammattikorkeakoulutuksessa vähintään 3 ½-
vuotisen koulutuksen.

• Avoimen yliopiston väylän kautta hakevilta edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä
suoritettuina olevia terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoihin soveltuvia opintoja
vähintään 85 opintopistettä seuraavasti:

• vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot kokonaisuudessaan
hoitotieteen pääaineessa ja

• vähintään 25 opintopisteen laajuiset terveystieteiden, kasvatustieteen tai 
aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Terveystieteiden opinnoiksi katsotaan
seuraavien oppiaineiden opinnot: ergonomia, fysioterapia, gerontologia ja 
kansanterveys, hyvinvointitekniikka, kansanterveystiede, kliininen laboratoriotiede, 
liikuntalääketiede, radiografia, ravitsemustiede, terveyshallintotiede, 
terveyskasvatus, terveystaloustiede tai terveystieto. Näistä 25 opintopisteen
opinnoista osa voidaan sisällyttää tutkintoon.

Valintaperusteet (1/3)



Soveltuvan terveysalan tai soveltuvan sosiaali- ja terveysalan
AMK-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden kohdalla hoitotieteen
perusopinnot korvautuvat em. tutkinnolla.

Opiskelijavalinnassa ei huomioida avoimessa yliopistossa ennen
vuotta 2012 suoritettuja opintoja. Hoitotieteen opintojen osalta
tämä määräaika koskee vain aineopintokokonaisuuden opintoja.

Hoitotieteen aineopinnot tulee olla suoritettu vähintään hyvin
tiedoin.

Avoimella yliopistoopetuksella tarkoitetaan jonkin kotimaisen
yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja joko avoimessa
yliopisto-opetuksessa tai erillisten opintojen suoritusoikeudella. 
Valinnassa huomioon otettavat opinnot eivät saa sisältyä
aiempaan korkeakoulututkintoon lukuun ottamatta kieli- ja 
viestintäopintoja.

Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna ajoissa niin, että voit
liittää niistä todistuksen ja suoritusotteen hakemukseesi
viimeistään 23.5.2022 (klo 15.00).

Valintaperusteet (2/3)



Valintaperustekuvaus

Avoimen yliopiston väylä on tarkoitettu sellaisille hakijoille, jotka ovat
suorittaneet hakukohteen alan opintoja avoimessa yliopistossa. 
Avoimen yliopiston väylän kautta valitaan enintään 10 opiskelijaa.
Mikäli erillisvalinnassa jää aloituspaikkoja täyttämättä, ne siirretään
valintakokeen kautta valittavien opiskelijoiden aloituspaikkakiintiöön.

Valintatavat: avoimen väylä

Avoimessa yliopisto-opetuksessa opiskelleet hakijat valitaan aikaisempien
opintojen perusteella paremmuusjärjestyksessä seuraavin perustein:

1. pääaineen (hoitotiede) aineopintojen opintojaksojen arvosanojen
painotetun keskiarvon perusteella, mutta jos se on sama, valinnan
ratkaisee

2. terveystieteiden, kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen
perusopintojen opintojaksojen arvosanojen painotettu keskiarvo.

Valintaperusteeet (3/3)



• Meiltä valmistuu huippuasiantuntijoita
• Asiantuntijoiksi
• Opettajiksi
• Terveys- ja sosiaalialan johtajiksi
• Tutkijoiksi

• Meiltä valmistuneita työskentelee esimerkiksi: 
projektitutkijoina, hoitotyön ja ensihoidon opettajina, 
osastonhoitajina, johtajina, ammatti-instituutin opettajina, 
tiimiesihenkilöinä, hoitotyön kliinisinä asiantuntijoina ja 
koordinaattoreina

Mitä valmistumisen jälkeen?



Kampus keskellä

kaupunkia



• Kompakti ja lähellä keskustaa

• Kirjastot, opiskelijaravintolat ja 
opiskelija-asunnot ovat lähellä

• Turku on todellinen opiskelijakaupunki: 
joka neljäs turkulainen on opiskelija, 
joten tapahtumia ja kollegoita on 
paljon

• Hoitotieteen laitos sijaitsee Medisiina 
B –rakennuksessa 6. kerroksessa

Kampus Turussa



• Edullista ja kätevää – Turun 
Ylioppilaskyläsäätiöllä (TYS) on runsaasti 
asuntopaikkoja opiskelijalle

• Pyörällä tai kävellen pääsee helposti 
kampukselle ja kaupungille

• Ilmaiset kirjasto- ja IT-palvelut

• Edullinen terveydenhuolto – ylioppilaiden 
terveydenhuolto (YTHS)

• CampusSport tarjoaa yli 100 
ryhmäliikuntatuntia viikossa

• Ainejärjestötoiminta ja harrastustoiminta 
on vilkasta

• Turku on vireä urheilu- ja 
kulttuurikaupunki, jossa myös luonto ja 
meri ovat lähellä! 

Asuminen ja eläminen



• Ainejärjestö valvoo hoitotieteen opiskelijoiden 
etuja, järjestää opiskelijoille tapahtumia ja 
toimintaa sekä tiedottaa kattavasti 
hoitotieteen opiskelijoille tärkeistä asioista

• Tavoitteena on lisätä hoitotieteen näkyvyyttä 
ja yleistä tietoisuutta laitoksen toiminnasta

• Perinteisiä tapahtumia ovat mm. fetusten
kastajaiset eli fuksiaiset, pikkujoulut, 
teoriaristeily, Adaptuksen vappu, 
palautepäivän piknik, elokuva- ja teatteri-illat, 
liikuntakokeilut ja työelämään siirtymistä 
tukevat tapahtumat 

Adaptus – meidän oma 
ainejärjestö!

https://tyyala.utu.fi/adaptus/


Lisätietoa: 

Laitoksen nettisivuilta:

https://www.utu.fi/en/university/faculty-of-

medicine/department-of-nursing-science

Facebook: Turun yliopiston 

hoitotieteen laitos / UTU Nursing

Science

https://fi-fi.facebook.com/hoitotiede/

Henkilökunnan yhteystiedot:

https://www.utu.fi/en/university/faculty

-of-medicine/department-of-nursing-

science/contact-information

https://www.utu.fi/en/university/faculty-of-medicine/department-of-nursing-science
https://fi-fi.facebook.com/hoitotiede/
https://www.utu.fi/en/university/faculty-of-medicine/department-of-nursing-science/contact-information


Kysymyksiä?




