
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN  
OSAAJAKSI KOKKOLASTA

Sosiaali- ja terveysalaa on mahdollista opiskella Kokkolassa ammatillisesta
perustutkinnosta ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoon saakka.

Aiemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan osaamisena ,ja opiskelu on 
joustavaa.



Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,120 ov, lähihoitaja  

Lähihoitajakoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus hankkia ihmisläheinen ammatti, jonka työllistymisnäkymät ovat 
nyt ja tulevaisuudessa erinomaiset. Koulutus antaa sekä hyvän teoreettisen että käytännön läheisen osaamisen 
kasva¬tuksen, hoidon ja huolenpidon sekä kuntoutumisen tukemisen työtehtäviin yhteistyössä työelämän kanssa. 
Lähihoitaja työskentelee eri elämänkulun vaiheessa olevien ihmisten kanssa ja heitä varten. Ammatissa on tärkeää 
keskustella ja kuunnella asiakasta sekä potilasta. Keskeistä on halu auttaa ja ohjata omatoimisesti ja vastuullisesti 
esim. lapsia, vanhuksia, vammaisia, mielenterveyskuntoutujia, sairaita.
 
Lisätietoja: Opinto-ohjaaja Katriina Sipilä,  
                          katriina.sipila@kpedu.fi,  
                          044 7250 512 | www.kpedu.fi

Centria-ammattikorkeakoulu 
Sairaanhoitajakoulutus, 210 op, sairaanhoitaja (AMK)

 
Sairaanhoitajakoulutuksesta valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea 
ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa asialla, ja työ on itsenäistä ja vastuullista. 
Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. 
Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. 
Opiskelijat pääsevät tositoimiin heti opintiensä alkumetreillä, sillä hoitotieteeseen perustuviin ammattiopintoihin 
tartutaan kiinni alusta lähtien. 

Lisätietoja: Lehtori Riitta Ala-Korpi,  
                         riitta.ala-korpi@centria.fi,  
                         044 725 0567 | www.centria.fi

Centria-ammattikorkeakoulu
Terveydenhoitajakoulutus, 240 op, terveydenhoitaja (AMK)

 
Terveydenhoitaja (AMK) on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut sairaanhoitaja-  
ja terveydenhoitajatutkinnon. Kolme ensimmäistä vuotta opiskellaan sairaanhoitajaksi ja neljäs vuosi tervey-
denhoitajaksi. Koulutuksen tietoperusta ja harjoittelut antavat opiskelijalle hyvät perusvalmiudet toimia kaikilla 
keskeisillä terveydenhoitajatyön sektoreilla lähellä ihmistä. Terveydenhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja 
vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja, vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta.

Lisätietoja: Lehtori Riitta Ala-Korpi,  
                         riitta.ala-korpi@centria.fi,  
                         044 725 0567 | www.centria.fi

Opinto-ohjaaja Merja Seppälä  
merja.seppala@centria.fi,  
044 7250 562 | www.centria.fi

Opinto-ohjaaja Merja Seppälä  
merja.seppala@centria.fi,  
044 7250 562 | www.centria.fi



Centria-ammattikorkeakoulu
Sosiaalialan koulutusohjelma,210 op, sosionomi (AMK)
 
 
Sosionomin tutkinnon voit Centria-ammattikorkeakoulussa suorittaa Kokkolassa ja Ylivieskassa. Koulutusohjelman 
tavoitteena on antaa laajat käytännön perustiedot ja –taidot sekä niiden teoreettiset perusteet sosiaalialan asiantunti-
jatehtävissä toimimista varten.  
 
Sosionomin työ on haastavaa, monipuolista, innovatiivista ja itsenäistä moniammatillisissa verkostoympäristöissä.  
Opinnäytetyöt ovat tutkimuksellisia sekä toiminnallisia työelämälähtöisiä töitä. Opinnoissa voi suorittaa varhaiskas-
vatuksen ja sosiaalipedagogiikan 60 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden, joka antaa kelpoisuuden hakea 
lastentarhanopettajan tehtäviin. 

Lisätietoja: Yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen (Kokkola) 
        pirjo.forss-pennanen@centria.fi 
                         044 725 0059 | www.centria.fi

Centria-ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op, 
sairaanhoitaja, sosionomi ja terveydenhoitaja (ylempi AMK)

 
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma vastaa muuttuvassa toimintaympäristössä toimivien 
alan asiantuntijoiden tarpeisiin lisätä johtamis- ja kehittämisosaamistaan. Koulutusohjelman suorittanut henkilö 
hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan ja kykenee johtamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
rakenteiden kehittämistä ja tuottamistapoja. 
 
Lisätietoja: Yliopettaja Annukka Kukkola 
         annukka.kukkola@centria.fi,  
                          044 725 0579 | www.centria.fi 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
Sosiaalityön maisteriopinnot

Yliopistollisen sosiaalityön koulutus tähtää sosiaalityön vaativaan asiakastyöhön, yhteiskunnalliseen kehittämis- ja 
muutostyöhön, tutkimukseen ja laaja-alaisiin sosiaalityön asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Ammattina sosiaalityö  
toimii ja vaikuttaa useimmiten osana sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujärjestelmää. Tutkimusalana sosiaalityö koh-
distuu mm. sosiaalisiin ongelmiin, sosiaalipalvelujen talouteen ja hallintoon sekä ammatillisen auttamiseen kysymyk-
siin. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto tuottaa asetuksen (272/2005) mukaisen kelpoisuuden sosiaalityöntekijän 
virkoihin. Sosiaalityön maisteriopnnot on suunniteltu työssäkäyville aikuisopiskelijoille. Opetusmenetelminä käytetään 
lähijakso-, etä-, ja itseopiskelua sekä verkko-opetusta.

Lisätietoja:  Suunnittelija Sanna Virolainen,  
         sanna.virolainen@chydenius.fi,  
                          040 726 3919  | www.chydenius.fi 

Yliopettaja Leena Raudaskoski  
leena.raudaskoski@centria.fi,  
044 449 2557 | www.centria.fi



Hyödynnä aiempi osaamisesi,  
etene väylää pitkin!

Avoimet yliopisto-opinnot,
Kokkolan yliopistokeskus 

Chydenius
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin 

tutkintoon kuuluvia opintoja 
suoritettuna vähintään 120 op

Avoimet yliopisto-opinnot,
Kokkolan yliopistokeskus 

Chydenius
Sosiaalityön maisteriopintoihin

vaadittavat täydentävät opinnot
(perus- ja aineopinnot),

60 op, n. 2-3 vuotta

Sosiaalityön maisteriopinnot, 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yhteiskuntatieteiden maisteri, 
120 op, n. 2 vuotta

Sosiaalityön tohtoriopinnot, 
Jyväskylän yliopisto; 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Tohtorin tutkinto, Lisensiaatin tutkinto

Keski-Pohjanmaan 
ammattiopisto,

hyvinvointi
Lähihoitaja 120 ov, 3 vuotta

(+ ammattitutkinnot ja 
erikoisammattitutkinnot)

Ammattilukio

Centria-
ammattikorkeakoulu 

Sosionomi (AMK), Sairaan- 
hoitaja (AMK) 210 op, 3,5 vuotta 

Terveydenhoitaja (AMK), 
240 op, 4 vuotta

Centria-ammattikorkeakoulu 
Sosionomi (ylempi AMK),

Sairaanhoitaja (ylempi AMK),
Terveydenhoitaja (ylempi AMK),

90 op

Oulun 
yliopisto

Hoitotieteen 
koulutus

Kandidaatin tutkinto
Suoritetaan loput 

kandidaatin tutkintoon 
kuuluvat opinnot, n. 60 op

Lukio,
ylioppilastutkinto

Työkokemus,
3 vuotta

Opintojen 
hyväksilukuja

Opintojen 
hyväksilukuja

sosionomi (AMK),
25 op

Avoimen yliopiston väylä

Täydentävät 
opinnot, n. 36 op

Lisätietoja koulutusväylästä: www.opastin.fi


