
RAVITSEMUSTIETEEN KOULUTUSOHJELMA
Ravitsemustieteen kandidaatin tutkinto syksyllä 2022 aloittaneille, 180 op

RAVITSEMUSTIETEEN 
PERUS- JA 
AINEOPINNOT (60 op)

VAPAASTI VALITTAVAT 
OPINNOT (8 op)

SIVUAINEOPINNOT
(46 op)

4460808  Mikrobiologian 
perusteet (MIPE, 4 op)

KK00CI66 Ruotsia 
ravitsemustieteen 
opiskelijoille, kirjallinen 
taito (1,5 op)

KK00CI01 
Kirjoitusviestintää kaikkien 
koulutusalojen 
opiskelijoille (2 op)*

5313115 TAI 5313111 
Johdatus filosofiaan (2 op)

KK00CI64 Academic and 
Professional English 1 for 
Nutrition ( 2 op)

1131000 Orientaatio 
yliopisto-opiskeluun (1 op)

KK00CH95
Vuorovaikutusosaaminen 
kaikkien koulutusalojen 
opiskelijoille (2 op)*

4460107 Opintojen 
suunnittelu 
ravitsemustieteen 
opinnoissa (1 op)

8026010 Ravitsemustieteen 
tiedonhaku (1 op)

4422410 Epidemiologia ja 
biostatistiikka (4 op)

TL00CC86 
Ravitsemuspolitiikka 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäjänä (5 op)

TL00CC84 Ruoanvalinta ja 
syömiskäyttäytyminen (5 
op)

4429404 Elimistön 
säätelyjärjestelmät (6 op)

4429401 Johdanto ihmisen 
biologiaan ja tuki- ja 
liikuntaelimistö 
(2 op)

TL00CD02 Genomin 
toiminta (5 op)

4429402 Sydämen, 
keuhkojen ja munuaisten 
toiminta (4 op)

KK00CI65 Academic and 
Professional English 2 for 
Nutrition (2 op)

TL00CC81 Syömisen 
sosiokulttuuriset 
ulottuvuudet (5 op)TL00CC80 Ravitsemus- ja 

terveysinformaatio  
sosiaalisessa mediassa (5 
op)

TL00CC92
Kandidaatintutkielma (6 
op)*

4450317 Terveyden 
edistämisen projekti (5 op)

3622230 Tilastotieteen 
johdantokurssi (3 op)

4217242 Lääkeaineiden 
orgaaninen kemia, 
harjoitustyöt (1 op)

4217239 Farmasian yleinen 
ja epäorgaaninen kemia (4 
op)

Vihreällä pohjalla olevat opinnot voit suorittaa avoimina  yliopisto-opintoina jo 
ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

5426101 Johdatus sosiaali-
ja terveyspalvelu-
järjestelmään (3 op)

4460744 Terveyden 
psykologia (5 op)

Kuva 1. 

4217240 Farmasian yleinen 
ja epäorgaaninen kemia, 
harjoitustyöt 
(1 op)

TL00CO89 Terveystieteiden 
tutkimusmenetelmien 
syventävä opintojakso ( 5 
op)

4217241 Lääkeaineiden 
orgaaninen kemia ( 4 op)

KAIKILLE YHTEISET 
OPINNOT JA 
YLEISOPINNOT (66 op)

Periodit 1–2
(31 op)

1 .  l u k u v u o s i

TL00CC78
Ravitsemustieteen 
perusteet (5 op)**

TL00CD20 Bioturvallisuus 
(1 op)

LK00CG36 Laboratorio- ja 
kemikaaliturvallisuus (1 
op)

2 .  l u k u v u o s i 3 .  l u k u v u o s i

KK00CI67 Ruotsia 
ravitsemustieteen 
opiskelijoille, suullinen 
taito (1,5 op)

TL00CC93 Ruokapalvelut (2 
op)

TL00CC83 Terveystieteiden 
tutkimusmenetelmien 
perusteet (5 op)

TL00CC82 Ravitsemus ja 
elintavat (5 op)**

* Voit suorittaa opintojakson syyslukukaudella, kevätlukukaudella tai kesäopintoina.
** Opintojakso järjestetään kaksi kertaa vuodessa.
*** Opintojakso järjestetään kolme kertaa vuodessa.

TL00CC90 
Elintarvikemikrobiologia ja 
-toksikologia (5 op)

TL00CC89 Ravinto 
aineenvaihdunnassa ja 
elinten toiminnassa (5 op)

TL00CC91
Elintarvikekehityksen 
haasteet ja mahdollisuudet 
( 5 op)

TL00CC87
Ravitsemustiedon 
syventävä kirjatentti (5 
op)***

Vapaasti valittavat opinnot 
( 2op)

4421612 Solun ja kudoksen 
rakenne ja toiminta (6 op)

4429403 Ruoansulatus ja 
aineenvaihdunta (4 op)

5426104 Moniammatillinen 
SOTE-johtaminen (2 op)

TL00CC85
Elintarvikeprosessit
(5 op)TL00CC88

Ravitsemusfysiologia (5 op)
4460108 
Elintarviketurvallisuus (5 
op)

TL00CC79 Elintarvikkeet 
ruokavaliossa (5 op)

Vapaasti valittavat opinnot 
( 2op)

Vapaasti valittavat opinnot 
( 4 op)

4218801 
Perusfarmakologia (3 op)

Periodit 3–4
(29 op)

Periodit 1–2
(31 op)

Periodit 3–4
(29 op)

Periodit 1–2
(30 op)

Periodit 3–4
(30 op)


