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Monialainen Savonia esittäytyy

• 6000 opiskelijaa

• 6 alaa ja 45 tutkinto-ohjelmaa, amk- ja yamk-tutkinnot

• Kampukset: Iisalmi, Kuopio ja Varkaus

• Satelliittikampukset
• Jyväskylä, terveydenhoitaja monimuoto, edellytys kätilö ja 

sairaanhoitaja amk
• Kotka, bioanalyytikko
• Lahti, bioanalyytikko ja suuhygienisti
• Lappeenranta, bioanalyytikko
• Pihtipudas, sosionomi monimuoto
• Pori bioanalyytikko



Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto-ohjelmat
Opiskeluaika 3,5 – 4,5 vuotta

Bioanalyytikko

Ensihoitaja

Fysioterapeutti

Kätilö

Registered Nurse

Röntgenhoitaja

Sairaanhoitaja, Iisalmi ja Kuopio

Sosionomi, Iisalmi

Suuhygienisti

Terveydenhoitaja



Bionanalyytikko 3,5 vuotta
• Bioanalyytikkona olet kliinisen laboratoriotyön 

asiantuntija

• Ydinosaaminen koostuu mm.  
luonnontieteellisestä ja lääketieteellisestä 
osaamisesta, laboratoriotutkimusprosessin 
hallinnasta, asiakaspalvelu- ja 
ohjausosaamisesta

• Työtehtäviin kuuluvat mm. asiakaspalvelu, kuten 
laboratoriotutkimuksiin opastaminen ja 
laboratorionäytteiden ottaminen, näytteiden 
tutkiminen ja tulosten luotettavuudesta 
vastaaminen

• Työpaikkoja on mm. sairaaloiden ja 
terveyskeskusten laboratorioissa, 
tutkimusryhmissä sekä alaan liittyvissä 
kaupallisissa myynti- ja tuotekehitystehtävissä

• Bioanalyytikon työ on vastuullista työskentelyä 
itsenäisesti sekä työtä moniammatillisissa 
tiimeissä

• Laboratoriotutkimustuloksia käytetään mm. 
asiakkaan terveydentilan arviointiin ja terveyden 
edistämiseen 

Ensihoitaja 4 vuotta
Sisältää sairaanhoitajan tutkinnon

• Sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntija

• Hallitset ensihoitajan ja sairaanhoitajan
osaamisen

• Tehtävänäsi on arvioida äkillisesti sairastuneen 
tai vammautuneen henkilön tila, käynnistää ja 
ylläpitää potilaan elintoimintoja, sekä parantaa 
potilaan ennustetta.

• Voit työskennellä mm. ambulansseissa, 
sairaaloiden päivystysyksiköissä, teho-osastoilla 
tai muissa ensihoidon ja akuuttihoitotyön  
suunnittelu-, koulutus-, hallinto- ja 
kehittämistehtävissä taiyrittäjänä

• Työtehtäväsi voivat olla myös 
lääkärihelikoptereissa, ensihoidon 
kenttäjohtajana



Fysioterapeutti 3 vuotta
• Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää 

ihmisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia

• Fysioterapeutti ohjaa ja opastaa asiakkaita 
liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen 
asioissa.

• Fysioterapian ammatillinen toiminta perustuu 
ihmisen liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn 
arviointiin ja tukemiseen.

• Opiskelujesi aikana harjaannut fysioterapian 
menetelmiin, joita ovat terveyttä ja toimintakykyä 
edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen 
harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen  terapia, 
apuvälinepalvelut 

• Työpaikkoja on  sairaaloissa, terveyskeskuksissa, 
kuntoutuslaitoksissa, liikuntakeskuksissa

• Työtehtäviä ovat  mm. fysioterapeutti, yrittäjä,  
kuntoutusohjaaja, ryhmäliikuntaohjaaja, 
liikunnanohjaaja, personal trainer, terveys- ja 
hyvinvointiasiantuntija, työfysioterapeutti, 
henkilökohtainen avustaja

Kätilö 4,5 vuotta 
Sisältää sairaanhoitajan tutkinnon

• On seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
asiantuntija mm. seksuaalineuvonta, 
perhesuunnittelu ja lapsettomuusneuvonta

• Hoitaa raskaana olevia, synnyttäviä ja 
synnyttäneitä naisia sekä heidän perheitään

• Vastaa itsenäisesti normaalin raskauden ja 
synnytyksen aikaisesta hoidosta sekä syntymän 
jälkeisenä aikana terveen vastasyntyneen ja 
perheen hyvinvoinnista

• Hallitsee sairaanhoitotyön perusosaamisen

• Työpaikkoja: synnytysosastot, raskaana olevien 
ja synnyttäneiden osastot, naisten osastot ja 
poliklinikat,  äitiyspoliklinikat, vastasyntyneiden 
teho-osastot, - lapsettomuuden hoitoyksiköt, 
äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolat, - erilaiset 
projekti- ja tutkimustehtävät



Röntgenhoitaja 3,5 vuotta

• Röntgenhoitaja toimii säteilyn lääketieteellisen käytön 
asiantuntijana

• Röntgenhoitajana vastaat osaltasi mm. 
röntgentutkimusten suorittamisesta, röntgenkuvien 
käsittelystä, analysoinnista, arkistoinnista ja 
tarvittaessa tulostamisesta.

• Tehtäviisi kuuluu myös tutkimuslaitteiden tarkkailu, 
jotta tutkimusten suorittaminen olisi  turvallista ja 
tutkimustulokset laadukkaita

• Röntgenhoitajana ydinosaamisalueitasi ovat erilaiset 
kuvantamistutkimukset (röntgen-,  ultraääni-, 
magneetti- ja isotooppitutkimukset), sekä niihin liittyvät 
radiologiset toimenpi- teet, sädehoito, potilaan 
hoitaminen ja ohjaus

• Työpaikkoja on terveyskeskusten ja sairaaloiden sekä 
yksityisten lääkäriasemien röntgen-, isotooppi- tai 
sädehoito-osastoilla, eläinten kuvantamisyksiköissä, 
kaupallisissa yrityksissä myynti- ja 
tuotekehitystehtävissä sekä säteilyn lääketieteellisen 
käytön asiantuntijana erilaisissa moniammatillisissa 
työympäristöissä ja kehittämistehtävissä.



Sairaanhoitaja ja Bachelor of Healt Care, Registered 3,5 
vuotta

• Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka 
hallitsee erilaisten sairauksien hoitotyön, 
terveyden edistämisen ja hoitotyön kehittämisen

• Osaat soveltaa hoitotyön osaamistasi potilas-
/asiakastyössä toteuttaessasi lääketieteellistä 
hoitoa  

• Toimit luovasti, ammattitaitoisesti ja eettisesti 
monimutkaisten tai ennakoimattomien 
ongelmien ratkaisemisessa.

• Aloitat opiskelun hoitotyöhön perehtymisestä ja 
etenet  oman  osaamisen kehittämisen ja 
syventämisen kautta hoitotyön soveltamiseen 
eri-ikäisten ja  erilaisia sairauksia sairastavien 
ihmisten hoitotyössä tai kuolevan potilaan 
hoidossa

• Sairaanhoitajana voit toimia sosiaali- ja 
terveysalalla eri tehtävänimikkeillä mm. 
sairaanhoitaja, diabeteshoitaja, psykiatrinen 
sairaanhoitaja, anestesiasairaanhoitaja, 
leikkaussalisairaanhoitaja, lasten sairaanhoitaja, 
kirurginen sairaanhoitaja, palveluvastaava, 
tutkimushoitaja, ohjaaja, yrittäjä

• Työpaikkoja on  mm. terveyskeskuksissa, 
sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, 
ensihoitoyksiköissä, lääkäriasemilla, terveysalan 
järjestöissä ja itsenäisenä yrittäjänä sekä 
digitaalisissa palveluympäristöissä

• Englannin ja suomen kielisten 
sairaanhoitajatutkintojen opetussuunnitelmat 
ovat samanlaiset



Suuhygienisti  3,5 vuotta

• Suuhygienistinä olet ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittanut suun terveydenhoitotyön  asiantuntija

• Suuhygienistin työ edellyttää sinulta 
hammaslääketieteen, hoitotyön ja terveyden edistä-
misen laaja-alaista osaamista

• Suuhygienistinä teet yhteistyötä myös muiden 
ammattihenkilöiden kanssa, kuten puhe- ja 
toimintaterapeuttien, sosiaalialan asiantuntijoiden, 
opettajien sekä erilaisten taidealan  ammattilaisten 
kanssa

• Suuhygienistejä työskentelee terveyskeskusten  suun 
terveydenhuollossa, sairaaloissa, muissa hoitolaitoksissa 
sekä yksityisvastaanotoilla sekä yrittäjinä omilla
vastaanotoillaan

• Suuhygienisti voi toimia myös hallinnollisissa- ja 
esimiestehtävissä, tutkimus- ja kehittämistehtävissä sekä 
myynti- ja markkinointitehtävissä



Terveydenhoitaja 4 vuotta, sisältää sairaanhoitajan tutkinnon

• Terveydenhoitaja on hoitotyön, 
terveydenhoitotyön ja terveyden edistämisen 
asiantuntija ihmisen elämän eri vaiheissa

• Terveydenhoitaja on avainasemassa yksilöiden ja 
yhteisöjen terveyden edistämisessä, sairauksien 
ja tartuntojen ehkäisyssä (rokottaminen)

• Terveydenhoitaja työskentelee äitiys- ja 
lastenneuvoloissa, perhesuunnitteluneuvoloissa, 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, 
työterveyshuollossa, terveyskeskusten 
vastaanotoilla sekä kotihoidossa ja 
kotisairaanhoidossa 

• Työpaikkoja on lisäksi järjestöissä, terveyden 
edistämisen hankkeissa koulutus- ja 
projektitehtävissä sekä  kuntien 
hyvinvointikoordinaattoreina

• Keskeistä terveydenhoitajan työssä on väestön 
osallistaminen ja aktivoiminen oman terveytensä 
ylläpitämiseen ja edistämiseen



Sosionomi 3,5 vuotta

• Sosionomi työskentelee sosiaalialan 
asiantuntijana eri-ikäisten asiakasryhmien ja 
ilmiöiden parissa

• Sosionomikoulutuksen aikana hankit
asiantuntijuuden ja osaamisen ihmisen
arkielämän tukemiseen ja 
työelämän kehittämistarpeisiin

• Valmistuttuasi osaat uudistaa
hyvinvointipalveluja, kehittää
yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja 
tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin

Ammattiopinnoissa voit suuntautua yhteen alla
olevista opinnoista:

• Varhaiskasvatuksen osaaja

• Palveluohjauksen osaaja

• Yrittäjyyspolun osaaja

• Sosionomiksi valmistuttuasi sinulla on 
mahdollisuus työskennellä  sosiaaliohjauksen ja 
kasvatuksen asiantuntijana erilaisten  
organisaatioiden palveluksessa.

• Työpaikkoja on esimerkiksi päivähoito, koulu, 
päiväkeskus, tukiasunto, palvelutalo, hoito-
ja palvelukoti, kuntoutuskoti, kotihoito, 
laitoshoito, työvoiman palvelukeskus, Kela, 
vakuutuslaitokset, sekä hoiva ja palveluyrittäjyys

• Tehtävänimikkeitä ovat mm. sosiaaliohjaaja, 
lastensuojelulaitoksen ohjaaja/vastaava ohjaaja, 
varhaiskasvatuksen sosionomi, 
perhepäivähoidon ohjaaja, perhetyöntekijä, 
asumispalvelun ohjaaja/ vastaava ohjaaja, 
vammaispalvelun ohjaaja,  kuntoutuksen ohjaaja, 
nuorisotyöntekijä
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