Jatko-opinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon jälkeen
Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit siis jatkaa opintoja esimerkiksi
ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Niihin hakeudutaan korkeakoulujen yhteishaun kautta. Kannattaa muistaa myös
ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joihin hakeudutaan jatkuvan haun kautta. Voit jatkaa opintojasi muillakin aloilla, kuin
tässä tekstissä mainitaan.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon jälkeen voit jatkaa esimerkiksi näihin ammattikorkeakoulututkintoihin:
➢ Apuvälineteknikko AMK
➢ Bioanalyytikko AMK
➢ Ensihoitaja AMK
➢ Fysioterapeutti AMK
➢ Geronomi AMK
➢ Hammasteknikko AMK
➢ Jalkaterapeutti AMK
➢ Kuntoutuksen ohjaaja AMK
➢ Kätilö AMK
➢ Naprapaatti AMK
➢ Optometristi AMK
➢ Osteopaatti AMK
➢ Röntgenhoitaja AMK
➢ Sairaanhoitaja AMK
➢ Sosionomi AMK
➢ Suuhygienisti AMK
➢ Terveydenhoitaja AMK
➢ Toimintaterapeutti AMK

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voit hakeutua, kun sinulla on ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen alan
työkokemusta vähintään kolme vuotta.
Alaan liittyviä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi:
➢ Sosiaalialan YAMK
➢ Sosiaali- ja terveysalan YAMK
➢ Sosiaali- ja terveysalan YAMK, kuntoutus
➢ Sosiaali- ja terveysalan YAMK, terveyden edistäminen
➢ Sosiaali- ja terveysalan YAMK, terveysteknologia
Yliopistossa voit opiskella esimerkiksi näitä tutkintoja:
➢ Farmaseutti
➢ Proviisori
➢ Terveystieteen kandidaatti ja maisteri
➢ Yhteiskuntatieteen kandidaatti ja maisteri, esimerkiksi psykologia tai sosiaalityö
➢ Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri, esimerkiksi lastentarhanopettaja tai luokanopettaja
Jatkotutkintona yliopistossa voit opiskella esimerkiksi:
➢ Lääkäri
➢ Hammaslääkäri
➢ Kasvatustieteen tohtori
➢ Terveystieteiden tohtori
➢ Yhteiskuntatieteiden tohtori

Voit suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, kun sinulla on perustutkinnon jälkeen alan työkokemusta vähintään
kolme vuotta tai työkokemuksen kautta hankittu alan tarvittava osaaminen. Voit suorittaa tutkinnon myös
oppisopimuskoulutuksena.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista voit suorittaa esimerkiksi:
➢ Asioimistulkkauksen AT
➢ Kasvatus- ja ohjausalan AT
➢ Kehitysvamma-alan AT
➢ Mielenterveys- ja päihdetyön AT
➢ Terveysalan AT
➢ Immobilisaatiohoidon EAT
➢ Kasvatus- ja ohjausalan EAT
➢ Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen EAT
➢ Mielenterveys- ja päihdetyön EAT
➢ Puhevammaisten tulkkauksen EAT
➢ Vanhustyön EAT
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Ammattikorkeakoulut
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot:
-

Sosiaalialan (YAMK)
Sosiaali- ja terveysalan (YAMK)
Sosiaali- ja terveysala (YAMK),
kuntoutus
Sosiaali- ja terveysala (YAMK),
terveyden edistäminen
Sosiaali- ja terveysalan (YAMK),
terveysteknologia
Voit hakea myös muille aloille!

Työelämään

Sosiaali- ja terveysalan jatkoopintopolkuja

Korkeakoulujen
yhteishaku

Yhteishaku

-

Immobilisaatiohoidon EAT
Kasvatus- ja ohjausalan EAT
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen
EAT
Mielenterveys- ja päihdetyön EAT
Puhevammaisten tulkkauksen EAT
Vanhustyön EAT

Jatkotutkinnot ja –koulutukset:
-

Työelämään

Ammattitutkinnot

-

Lääkäri (lääketieteen lis.)
Hammaslääkäri (hammaslääketieteen
lis.)
Kasvatustieteen tohtori
Terveystieteiden tohtori
Yhteiskuntatieteiden tohtori
Haku
suoraan
yliopiston
kautta

Ammattitutkinnot:

3 v työkokemuksen jälkeen voit hakeutua
suorittamaan ylempää
ammattikorkeakoulututkintoa

Ammattikorkea- - Osteopaatti AMK
koulu-tutkinnot: - Röntgenhoitaja
- Apuvälineteknikko AMK
- Sairaanhoitaja
AMK
AMK
- Bioanalyytikko
- Sosionomi AMK
AMK
- Ensihoitaja AMK - Suuhygienisti
AMK
- Fysioterapeutti
- Terveydenhoitaja
AMK
AMK
- Hammasteknikko
Toimintaterapeutti
AMK
AMK
- Kätilö AMK
Voit hakea myös
- Naprapaatti AMK
muille aloille!
- Optometristi AMK

Erikoisammattitutkinnot:

Yliopistot

Työelämään

-

Korkeakoulujen
yhteishaku

Asioimistulkkauksen AT
Kasvatus- ja ohjausalan AT
Kehitysvamma-alan AT
Mielenterveys- ja
päihdetyön AT
Terveysalan AT

Työelämään

Jatkuva
haku

Korkeakoulujen
yhteishaku

Väyläopinnot
(mm. MOTARI-opinnot)

TYÖNHAKU

-

-

Farmaseutti
Proviisori
Terveystieteen kandidaatti/maisteri
Yhteiskuntatieteen
kandidaatti/maisteri (esim. psykologia,
sosiaalityö)
Kasvatustieteen kandidaatti/maisteri
(esim. lastentarhanopettaja,
luokanopettaja)
Voit hakea myös muille aloille!

Avoimet
korkeakoulu
-opinnot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
(lähihoitaja, perustason ensihoitaja)

Yliopistotutkinnot:

-

Työelämä

Lääke- ja
hammaslääketiede
jatkuvat
lisensiaatiksi...

Yhteishaku

Yhdistelmäopinnot

