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Opasraportti

LTK - Terveyshallintotiede (2009 - 2010)

TERVEYSHALLINTOTIETEEN TIETEENALAOHJELMAN OPETUSSUNNITELMA 2009 - 2010 

Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004. Koulutus johtaa sekä terveystieteiden kandidaatin 
tutkintoon (TtK), jonka laajuus on 180 opintopistettä että terveystieteiden maisterin tutkintoon (TtM), jonka laajuus on 
120 opintopistettä. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden 
lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten. Koulutuksen vastuullisena laitoksena toimii terveystieteiden laitos. 
Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot voidaan suorittaa viidessä tieteenala- tai koulutusohjelmassa: 
1. Hoitotieteen tieteenalaohjelma 
2. Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma 
3. Radiografian tieteenalaohjelma 
4. Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma 
5. Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma 

Tutkintojen ja koulutusalan tavoitteet 
Alemman korkeakoulututkinnon (terveystieteiden kandidaatti) tavoitteet: 

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 

1) tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen; 
2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin 
3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen; 
4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä 
5) riittävä viestintä- ja kielitaito. 

Ylemmän korkeakoulututkinnon (terveystieteiden maisteri) tavoitteet:

Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 
1) pääaineen kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus; 
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen; 
3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä; 
4) valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen; sekä 
5) hyvä viestintä- ja kielitaito. 

 tarkoituksena on, että opiskelija saavuttaa asiantuntijuuden sosiaali- ja Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelman
terveydenhuollon tutkimus-, kehittämis- ja johtotehtäviin. Terveyshallintotiede pääaineena valmistuneet sijoittuvat 
julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tehtäviin, esimerkiksi perusturvajohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan, 
palveluyksikön johtajan, ylihoitajan, projektipäällikön, kehittämispäällikön, yrittäjän, opettajan, suunnittelijan, 
koordinaattorin, osastonhoitajan ja tutkijan tehtäviin. Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan suunnata tulevaa 
sijoittumistaan työelämään. 

Aikaisempien opintojen korvautuvuus 

Aikaisemmalla tutkinnolla korvautuvat opintojaksot on merkitty opinto-oppaaseen seuraavasti: * -merkityt opintojaksot 
korvautuvat aikaisemman sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen (opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto) 
perusteella. ** -merkityt opinnot korvautuvat edellisten lisäksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Näitä 
yhdellä tai kahdella tähdellä merkittyjä opintojaksoja pääaineopiskelijan ei tarvitse erikseen anoa hyväksiluettavaksi, 
mikäli hän on toimittanut jäljennöksen tutkintotodistuksesta tiedekuntaan.

Poikkeuksena ovat kieli- ja viestintäopinnot, joiden osalta hyväksilukemispäätökset tekee kielikeskus. Opiskelijan 
tulee anoa hyväksilukemista kielikeskuksen omalla hyväksilukemishakemuksella. 
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Muissa yliopistoissa, mukaan lukien yliopistojen avoimissa yliopistoissa,  suoritettujen opintojen osalta opiskelijan 
tulee hakea hyväksilukemista erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla kotisivuilta ja opiskelijoiden tilasta. Päätöksen 
mahdollisesta opintojakson hyväksilukemisesta tekee pääaineen professori tai opintojaksosta vastaava opettaja.

 

Opintojen rakenne

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat (180 op): 
Yleisopinnot 
Pääaineen perus- ja aineopinnot 
Sivuaineen opinnot Vapaavalintaiset opinnot 

 Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat (120 op):
Pääaineen syventävät opinnot 
Sivuaineen opinnot 
Vapaavalintaiset opinnot 

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yleisopinnot 52 op 

Orientoivat opinnot 40 op 
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 2.0 
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 6.0 
350005Y Tilastotiede 6.0 
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0 
350008Y Suorittajasta oppijaksi 3.0 

Kieli- ja viestintäopinnot 12 op 
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet** 1) 2.0 
900008Y Puheviestinnän perusteet** 2.0 
901007Y Toinen kotimainen kieli 1) 3.0 
902008Y Vieras kieli, englanti** 1) 3.0 
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0 

1) Kielikeskus käsittelee amk-tutkinnon korvaavusanomuksen. Terveyshallintotiedettä pääaineena opiskeleville 
aikaisemmalla sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla tai vastaavantasoisella opistoasteisella 
tutkinnolla korvautuvat opinnot 18 opintopistettä: 

360001Y Psykologia* 6.0 
360002Y Sosiologia* 6.0 
360003Y Kansanterveystiede* 6.0 

Mikäli opiskelijalla ei ole aikaisempaa sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavantasoista 
opistoasteista tutkintoa, hänen tulee suorittaa 18 opintopistettä tutkintoa tukevia vapaavalintaisia opintoja.

 

Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelman pääaineopinnot 

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op 
351008P Tutkimuskurssi** 1) 2.0 
tai 
351132P Terveydenhuollon hallinto tänään 2.0 
351137P Terveyshallintotiede I 7.0 
351138P Terveydenhuollon juridiikka 4.0 
351145P Terveydenhuollon työyhteisön arviointi ja kehittäminen 6.0 
351140P Terveydenhuollon yhteistyö: projektit, tiimit ja verkostot 6.0 

 352107A Kandidaatin tutkintoon kuuluvat terveyshallintotieteen aineopinnot ja kandidaatin tutkielma 40 op
Tutkimusmenetelmät I 2) 4.0 
tai 
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352134ATerveyshallinnon teoria ja käytäntö 4.0 
352147A Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen 8.0 
352214A Hallinto-oikeus sekä virkamies- ja työoikeus 8.0 
352215A Terveyshallintotiede II 10.0 
352114A Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe 10.0 

 Maisterin tutkintoon kuuluvat terveyshallintotieteen syventävät opinnot ja pro gradu -tutkielma 68 op
353407S Terveyshallintotieteen syventävät opinnot 10.0 
353208S Hallinnon harjoittelu 10.0 
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0 
353204S Tutkielmaseminaari 8.0 
353206S Pro gradu -tutkielma 30.0 

1) Mikäli opiskelija suorittaa hoitotieteen sivuaineopinnoissa Tutkimuskurssin, suoritetaan terveyshallintotieteen 
pääaineopinnoissa Terveydenhuollon hallinto tänään. 2) Mikäli opiskelija suorittaa hoitotieteen sivuaineopinnoissa 
Tutkimusmenetelmät I, suoritetaan terveyshallintotieteen pääaineopinnoissa Terveyshallinnon teoria ja käytäntö. 
Sivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot Sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja ovat jollakin muulla 
tieteenalalla Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja 
opintokokonaisuudet. Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmassa terveystieteiden kandidaatin tutkintoon sivuaine- ja 
vapaavalintaisia opintoja tulee suorittaa vähintään 63 opintopistettä. Terveystieteiden maisterin tutkintoon sivuaine- ja 
vapaavalintaisia opintoja suoritetaan vähintään 52 opintopistettä. Molempiin tutkintoihin suositellaan sisällytettäväksi 
vähintään yksi 25 opintopisteen opintokokonaisuus. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla 
kandidaatin tutkinnon vapaavalintaisista opinnoista hyväksiluetaan 30 opintopistettä. 

Opinnot lukukausittain

Yleisopinnot lukukausittain 

1. lukukausi 
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 1.0 
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 6.0 
350005Y Tilastotiede 3.0 
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0 
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet 2.0 
350008Y Suorittajasta oppijaksi 3.0

2. lukukausi 
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 0.5 
350005Y Tilastotiede 3.0 
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0 
902008Y Vieras kieli 3.0 

3. lukukausi 
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 0.5 
901007Y Toinen kotimainen kieli 3.0 
900008Y Puheviestinnän perusteet 2.0 

Terveyshallintotieteen opinnot lukukausittain 

1. lukukausi 
351137P Terveyshallintotiede I 7.0 
351132P Terveydenhuollon hallinto tänään 2.0 

2. lukukausi 
351138P Terveydenhuollon juridiikka 4.0 
352107A Tutkimusmenetelmät I 4.0 
352134A Terveyshallinnon teoria ja käytäntö 4.0 
352215A Terveyshallintotiede II 5.0 
351140P Terveydenhuollon yhteistyö: projektit, tiimit ja verkostot 6.0 

3. lukukausi 
352114A Kandidaatintutkielma ja Kirjallinen kypsyyskoe 10.0 
352215A Terveyshallintotiede II 5.0 
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4. lukukausi 
351145P Terveydenhuollon työyhteisön arviointi ja kehittäminen 6.0 
352214A Hallinto-oikeus sekä virkamies- ja työoikeus 8.0 
352147A Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen 8.0 
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0 

5. lukukausi 
353204S Tutkielmaseminaari 4.0 
353206S Pro gradu -tutkielma 10.0 
353407S Terveyshallintotieteen syventävät opinnot 5.0  

6. lukukausi 
353204S Tutkielmaseminaari 4.0 
353206S Pro gradu -tutkielma 10.0 
353407S Terveyshallintotieteen syventävät opinnot 5.0 

7. lukukausi 
353208S Hallinnon harjoittelu 10.0 
353206S Pro gradu -tutkielma 10.0 
353205S Kirjallinen kypsyyskoe

 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

902008Y: Englannin kieli, 3 op
353208S: Hallinnon harjoittelu, 5 op
352146A: Hallinnon harjoittelu (sivuaineen opinnoissa), 6 op
352214A: Hallinto-oikeus sekä virkamies- ja työoikeus, 8 op
352114A: Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe, 6 op
360003Y: Kansanterveystiede, 6 op
900007Y: Kirjallisen viestinnän perusteet, 2 op
350001Y: Opintojen suunnittelu ja tuutorointi, 1 - 3 op
353206S: Pro gradu -tutkielma, 30 op
360001Y: Psykologia, 6 op
900008Y: Puheviestinnän perusteet, 3 op
360002Y: Sosiologia, 6 op
350008Y: Suorittajasta oppijaksi, 3 op
351132P: Terveydenhuollon hallinto tänään, 2 op
351138P: Terveydenhuollon juridiikka, 4 op
352147A: Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen, 8 op
351145P: Terveydenhuollon työyhteisön arviointi ja kehittäminen, 6 op
351140P: Terveydenhuollon yhteistyö: projektit, tiimit ja verkostot, 6 op
352134A: Terveyshallinnon teoria ja käytäntö, 6 op
351137P: Terveyshallintotiede I, 7 op
352215A: Terveyshallintotiede II, 8 op
353407S: Terveyshallintotieteen syventävät opinnot, 10 op
350006Y: Terveystieteiden informatiikka, 4 op
350003Y: Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet, 5 op
350007Y: Tilastollinen tietojenkäsittely, 5 op
350005Y: Tilastotiede, 6 op
901007Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (Terveystieteet), 3 op
353204S: Tutkielmaseminaari, 5 - 8 op
351008P: Tutkimuskurssi, 2 op
352107A: Tutkimusmenetelmät I, 6 op
353203S: Tutkimusmenetelmät II, 10 op
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Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

902008Y: Englannin kieli, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

ay902008Y Englannin kieli (AVOIN YO) 3.0 op

Taitotaso:
B2/C1
Asema:
Compulsory course
Lähtötasovaatimus:
Students are expected to have had English as their A1 or A2 language at school or have acquired equivalent 
skills.
Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1st year spring term
Osaamistavoitteet:
By the end of the course the students will have practiced the following skills 

extracting information, identifying main points and inferring meanings from the academic texts of the 
student's field of study by using appropriate reading techniques (skimming and scanning)

recognizing discipline and culture-specific conventions (text-structures, grammatical patterns, phraseology 
and word formation), meanings and patterns in the academic texts of the target field

detailed understanding and summarising of target field academic texts

combining information from various academic sources, creating a synthesis, and assessing the sources 
used

Kohderyhmä:
Students in the degree programs of nursing science, nursing teacher education and health administration
Oppimateriaali:
Information will be provided at the beginning of the course.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
The course requirements include active participation in classroom work and completion of home assignments. 
Alternatively, an end-of-course examination may be offered.
Arviointiasteikko:
The evaluation scale is pass/fail.
Vastuuhenkilö:
Riitta Sallinen
Lisätiedot:
An exemption exam will be offered on . The November 27th, 2009 at 9-12 in lecture hall 101A (Aapistie 7)
exemption exam is voluntary and can be taken only once. Students sign up for the exam in  from WebOodi
November 17th - 24th. Students passed in this exam receive a completion mark for the course and need not 
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participate in it. The students not exempted are required to attend the course. 
Students sign up for the course in  from January 1st - 15th. ( ) WebOodi sign up code 902008Y-01
Information on the time and place of the classes is provided on the home pages of the Department of Nursing 
Science and Health Administration.

353208S: Hallinnon harjoittelu, 5 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Marjo Suhonen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
4. vuoden syksyllä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakokonaisuuden rajatulta alueelta omien tavoitteidensa 
mukaisesti. Opiskelija kykenee soveltamaan terveyshallintotieteen sekä siihen liittyvien tieteenalojen tuottamaa 
tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen ja/tai sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Sisältö:
Harjoittelu toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, kunnallis- tai 
valtionhallinnossa tai sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteuttavissa yksiköissä.
Toteutustavat:
Yksilöllinen harjoittelu ja kirjallinen raportti.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellytyksenä harjoitteluun on terveyshallintotieteen perus- ja aineopintojen suorittaminen (pääosin)
Oppimateriaali:
Ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Käytännön harjoittelu ja kirjallinen harjoitteluraportti.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Terveyshallintotieteen assistentti
Lisätiedot:
Yksityiskohtaisemmat ohjeet terveyshallintotieteen assistentilta

352146A: Hallinnon harjoittelu (sivuaineen opinnoissa), 6 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352146A Hoitotyön hallinnon harjoittelu 6.0 op

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2. vuoden keväällä - 3. vuoden syksyllä
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Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakokonaisuuden rajatulta alueelta omien tavoitteidensa 
mukaisesti. Opiskelija kykenee soveltamaan terveyshallintotieteen sekä siihen liittyvien tieteenalojen tuottamaa 
tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen ja/tai sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Sisältö:
Harjoittelu toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, kunnallis- tai 
valtionhallinnossa tai sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteuttavissa yksiköissä.
Toteutustavat:
Yksilöllinen harjoittelu
Kohderyhmä:
Terveyshallintotieteen sivuaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellytyksenä harjoitteluun on terveyshallintotieteen perusopintojen suorittaminen
Oppimateriaali:
Ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Käytännön harjoittelu ja kirjallinen harjoitteluraportti.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Terveyshallintotieteen assistentti
Lisätiedot:
Yksityiskohtaisemmat ohjeet terveyshallintotieteen assistentilta

352214A: Hallinto-oikeus sekä virkamies- ja työoikeus, 8 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mirva Lohiniva-Kerkelä

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352214A Hallinto-oikeus sekä virkamies- ja työoikeus (AVOIN YO) 8.0 op

Laajuus:
8 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2. vuoden keväällä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa yleiskuvan julkisen vallan organisaatiosta, sen toiminnasta ja toimintaperiaatteista; perehtyy 
julkisen vallan ja kansalaisten välisiin oikeudellisiin suhteisiin sekä omaksuu hallintoasian käsittelyssä tarvittavat 
hallinto-oikeudelliset perustiedot. Opiskelija tuntee hallinnollisen päätöksenteon ja päätöksentekotapojen 
oikeudelliset puitteet. Opiskelija saa yleiskuvan virkamiesten oikeudellisesta asemasta; muodostaa yleiskuvan 
palvelussuhteen ehtojen määräytymisestä ja perehtyy virkasuhteeseen sekä virkaehtosopimuksiin liittyvien 
ristiriitojen ratkaisumenetelmiin. Opiskelija perehtyy työntekijän oikeudelliseen asemaan ja saa yleiskuvan 
työsuhteen määräytymisehdoista ja työsopimuksiin liittyvien ristiriitojen ratkaisumenetelmistä.
Sisältö:
Osa I: Hallinto-oikeuden peruskäsitteet; hyvän hallinnon perusteet; hallintoasioiden käsittely ja päätöksenteko; 
hallintopäätösten oikeusvaikutukset, pätevyys ja pätemättömyys sekä täytäntöönpano ja pakkokeinot; 
kansalaisten oikeusturva hallinnossa. Osa II: Virkamies- ja työoikeuden perusteet; virkasuhteeseen ja 
virkaehtosopimuksiin liittyvien ristiriitojen sääntely ja ratkaiseminen. Työsuhteeseen ja työsopimuksiin liittyvien 
ristiriitojen ratkaisumenetelmät.
Toteutustavat:
Luennot 30 tuntia.
Oppimateriaali:
Osa I: • Kulla, H.: Hallintomenettelyn perusteet. Talentum, Helsinki 2003. • Säädökset niihin myöhemmin tehtyine 
muutoksineen: Perustuslaki, 2 luku, hallintolaki (6.6.2003/434), Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
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(21.5.1999/621), Kuntalaki (17.3.1995/365), Hallintolainkäyttölaki (26.7.1996/586). Osa II: • Bruun, N., Mäenpää, 
O. & Tuori, K.: Virkamiesten oikeusasema. Otava, Helsinki 1995. • Säädökset erillisen luettelon mukaan.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentojen ja kirjallisuuden kuulustelu.
Arviointiasteikko:
1-5/hylättu
Vastuuhenkilö:
Tuntiopettajat
Lisätiedot:
Ei korvautuvuutta aikaisemmalla tutkinnolla.

352114A: Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe, 6 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352114A Kandidaatin tutkielma 6.0 op

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2. vuoden syksyllä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisen ja tutkimuksen periaatteet siten, että kykenee tuottamaan 
tutkimuskirjallisuuden ja/tai empiirisen aineiston pohjalta tieteellisiä periaatteita noudattavan kirjallisen tutkielman 
ja esittämään sen myöhemmin sovittavalla tavalla.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy tieteelliseen toimintaan ja laatii tutkimuskirjallisuuden ja/ tai empiirisen aineiston pohjalta 
tieteellisiä periaatteita noudattavan kirjallisen tutkielman.
Toteutustavat:
Itsenäinen työskentely ja ryhmäohjaus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellytyksenä osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut tutkimuskurssin ja tutkimusmenetelmät I. Ei 
korvautuvuutta aiemmalla tutkinnolla.
Oppimateriaali:
Tutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen ja tutkielman esittely.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty

360003Y: Kansanterveystiede, 6 op

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Mikäli opiskelijalla ei ole em. tutkintoa, yksilöllinen suoritustapa.
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Lisätiedot:
Korvautuvat hoitotieteen ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille sosiaali- tai terveysalan opisto-
/ammattikorkeakoulututkinnolla ilman erillistä hyväksilukemisanomusta, mikäli opiskelija on toimittanut 
tutkintotodistuksen tiedekuntaan.

900007Y: Kirjallisen viestinnän perusteet, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Outi Mikkola

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet (AVOIN YO) 2.0 op

Asema:
Opintojakso sisältyy pakollisena hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon tieteenalaohjelmiin sekä 
terveystieteiden opettajan koulutusohjelmaan.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukukausi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee hyvän viestintätaidon merkityksen, tietää kirjoitetun sanoman välittymisen periaatteet, omaksuu 
kirjallisen viestinnän perustiedot, pystyy laatimaan tieteellisiä ja muita asiatyylisiä kirjoitelmia sekä 
ammattitekstejä. Opiskelija ymmärtää kirjoitustaidon merkityksen osana ammattitaitoa.
Sisältö:
Viestintäprosessiin vaikuttavat tekijät. Kirjoitusprosessi. Asiatyylin vaatimukset. Tieteellisen kirjoituksen rakenne ja 
muoto. Eri opiskelu- ja ammattitekstit. Keskeiset kielenhuoltokysymykset.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 27 h ja itsenäinen työskentely noin 27 h
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kananen Kaija-Mari

350001Y: Opintojen suunnittelu ja tuutorointi, 1 - 3 op

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
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1. vuoden syksyllä - 2.vuoden syksyllä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee terveystieteiden koulutuksen rakenteet ja tavoitteet. Opiskelija osaa suunnitella oman 
henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa.
Sisältö:
Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö, opiskelijapalvelut yliopistossa, opiskelumenetelmät, henkilökohtaisen 
opintosuunnitelma, oppimisen arviointi.
Toteutustavat:
Kaikille yhteiset informaatiotilaisuudet, pienryhmäohjaus, opettajatuutorointi, itsenäinen työskentely ja opetuksen 
kehittämispäivät.
Oppimateriaali:
Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas liitteineen. Katso:  www.oulu.fi/hoitotiede
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen pienryhmäohjaukseen ja opettajatuutorointiin sekä vähintään kaksi kertaa opetuksen 
kehittämispäiviin. Opetuksen kehittämispäivä järjestetään kerran lukuvuodessa. Henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja sen jatkuva arviointi. HOPS tulee toimittaa sähköisessä muodossa tai 
paperiversiona opettajatuutorille syyslukukauden aikana.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Amanuenssi ja opettajatuutorit
Lisätiedot:
Ei korvautuvuutta aikaisemmalla tutkinnolla.

353206S: Pro gradu -tutkielma, 30 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: Lopputyö

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
30 op
Ajoitus:
Kolmannen vuoden syksystä neljännen vuoden syksyyn
Osaamistavoitteet:
Opiskelija pystyy itsenäisesti tai projektiryhmän jäsenenä tekemään tieteellistä tutkimusta ja laatii tutkielman tai 
muun vastaavan tasoisen tehtävän tieteen periaatteita noudattaen.
Toteutustavat:
Yksilöllinen tai parityö 1– 2 opettajan ohjauksessa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellytyksenä osallistumiselle on kandidaatintutkielman, tutkimuskurssin, tutkimusmenetelmät I ja 
tutkimusmenetelmät II hyväksytty suorittaminen. Ei korvautuvuutta aikaisemmalla tutkinnolla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Pro gradu -tutkielman tai vastaavan tehtävän laatiminen. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kirjallista 
kypsyysnäytettä kandidaatin tutkielman yhteydessä, suoritetaan se pro gradu –tutkielman yhteydessä. Yksilö- tai 
ryhmäohjausta keskimäärin kolme kertaa.
Arviointiasteikko:
Arviointi asteikolla approbatur-laudatur
Lisätiedot:
Ei korvautuvuutta aikaisemmalla tutkinnolla.

360001Y: Psykologia, 6 op

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

http://www.oulu.fi/hoitotiede
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Mikäli opiskelijalla ei ole em. tutkintoa, yksilöllinen suoritustapa.
Lisätiedot:
Korvautuvat hoitotieteen ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille sosiaali- tai terveysalan opisto-
/ammattikorkeakoulututkinnolla ilman erillistä hyväksilukemisanomusta, mikäli opiskelija on toimittanut 
tutkintotodistuksen tiedekuntaan.

900008Y: Puheviestinnän perusteet, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900008Y Puheviestinnän perusteet (AVOIN YO) 3.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

360002Y: Sosiologia, 6 op

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Mikäli opiskelijalla ei ole em. tutkintoa, yksilöllinen suoritustapa.
Lisätiedot:
Korvautuvat hoitotieteen ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille sosiaali- tai terveysalan opisto-
/ammattikorkeakoulututkinnolla ilman erillistä hyväksilukemisanomusta, mikäli opiskelija on toimittanut 
tutkintotodistuksen tiedekuntaan.

350008Y: Suorittajasta oppijaksi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
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Ajoitus:
1. vuoden syksyllä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija pystyy arvioimaan itseään opiskelijana ja tiedeyhteisön jäsenenä. Tiedostaa omien oppimistavoitteiden 
merkityksen opiskelun suunnittelussa. Kehittää valmiuksia tieteellisten tekstien kirjoittajana ja 
lukijana. Ymmärtää opiskelijan ja opettajan eettiset periaatteet.
Sisältö:
Omien oppimisvalmiuksien arviointi. Tiedeyhteisön jäsenyys. Suunnitelmallisuus opiskelussa. Lukemis- ja 
kirjoittamisstrategioiden arviointi. Opiskelijan ja opettajan eettiset periaatteet.
Toteutustavat:
Luento- ja ryhmäopetusta, verkkotyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä 80 tuntia.
Oppimateriaali:
Ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit. Opetuksen eettiset ohjeet, Oulun yliopisto.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö:
Terveystieteiden laitoksen amanuenssi.
Lisätiedot:
Ei korvautuvuutta aikaisempien opintojen perusteella.

351132P: Terveydenhuollon hallinto tänään, 2 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuoden syksyllä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa terveyshallinnon ja terveyshallintotieteellisen tutkimuksen ajankohtaiset kysymykset 
työhyvinvoinnin näkökulmasta.
  
Sisältö:
Terveyshallintoa koskeva ajankohtainen tutkimus- ja kehittämistoiminta.
Toteutustavat:
Itsenäinen opiskelu ja kirjallinen tentti
Kohderyhmä:
Tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Tutkimuskurssin hoitotieteen opintojen yhteydessä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen tentti
Arviointiasteikko:
1-5/ Hylätty
Vastuuhenkilö:
Terveyshallintotieteen assistentti
Lisätiedot:
Ei korvautuvuutta aikaisemmalla tutkinnolla.

351138P: Terveydenhuollon juridiikka, 4 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mirva Lohiniva-Kerkelä

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351138P Terveydenhuollon juridiikka (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuoden keväällä
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyspalvelujen tuottamista sääntelevän lainsäädännön. Opiskelija 
tietää terveydenhuollon ammattihenkilöiden aseman oikeudelliset perusteet sekä ammattihenkilöiden oikeudet ja 
velvollisuudet. Lisäksi opiskelija tietää potilaan oikeudet ja ymmärtää niiden merkityksen terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden toiminnan oikeudellisen arvioinnin ja vastuun kannalta. Opiskelija myös tunnistaa potilaan 
käytettävissä olevat oikeusturvakeinot
Sisältö:
Terveyspalvelujen tuottaminen, terveydenhuollon ammattihenkilöiden velvollisuudet, valvonta ja vastuu, potilaan 
asema, oikeudet ja oikeusturva
Toteutustavat:
Luennot 10 tuntia
Oppimateriaali:
1. Lohiniva-Kerkelä, M: Terveydenhuollon juridiikka. Talentum, Helsinki 2004 tai 2007. 
Mikkola - Mikkonen - Suhonen - Kallio: Potilasvahinko: Lain sisältö ja soveltamiskäytäntö. Suomen vakuutusalan 
koulutus ja kustannus, Helsinki 2004. 

2. Seuraavat säädökset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 
Potilasvahinkolaki (585/1986) 
Kansanterveyslaki (66/1972) 
Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) 
Mielenterveyslaki (1116/1990) 
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 

Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen tentti
Arviointiasteikko:
1-5 / Hylätty
Vastuuhenkilö:
Tuntiopettaja
Lisätiedot:
Ei korvautuvuutta aiemmalla tutkinnolla

352147A: Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen, 8 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Nikkilä Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352147A Hoitotyön hallinnon perusteet ja suunnittelu 8.0 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+351138P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Laajuus:
8 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2. vuoden keväällä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee terveydenhuollon johtamisen peruskäsitteet ja niiden teoreettiset lähtökohdat erityisesti 
moniammatillisen johtamisen näkökulmasta
Sisältö:
Terveydenhuollon johtamisen teoriat ja peruskäsitteet.
Toteutustavat:
Luennot 18 tuntia. Harjoitukset 10 tuntia. Omatoiminen opiskelu.
Oppimateriaali:
Nikkilä, J & Paasivaara, L. Arjen johtajuus - rutiinijohtamisesta tulkintataitoon. Suomen sairaanhoitajaliitto, 
Silverprint, Sipoo 2007. 
Simoila, R., Kangas, R. & Ranta, J. (toim.): Hoitotyötä johtamaan. Kirjayhtymä Oy, Helsinki 1999. 
Kauhanen, J.: Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOY, Helsinki Porvoo 2003. 
Narinen, A.: Terveydenhuollon osastonhoitajan työn sisältö tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Tutkimus 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osastonhoitajien sekä ylihoitajien mielipiteistä. Väitöskirja, 
Helsingin yliopisto 2000. 
Peiponen, A. (toim.): Hoitotyön vuosikirja 2004. Hoitotyön johtaminen ja työhyvinvointi. Tammi, Helsinki 2003. 
Juuti, P. & Vuorela A.: Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Aavaranta-sarja, Jyväskylä 2002. 
Vahtera, J., Kivimäki, M. & Virtanen, P.: Työntekijöiden hyvinvointi kunnissa ja sairaaloissa: tutkittua tietoa ja 
haasteita. Työterveyslaitos, Helsinki 2002. 
Juuti, P.: Johtamispuhe. Aavaranta-sarja no: 48. PS-Kustannus, Juva 2001. 
Heiskanen, E. & Salo, J. Eettinen johtaminen, tie kestävään menestykseen. Talentum, Helsinki 2007
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoituksiin osallistuminen, ryhmäharjoitustehtävä ja yksilötehtävänä suoritettava essee
Arviointiasteikko:
1-5 / Hylätty
Vastuuhenkilö:
Terveyshallintotieteen professori, lehtori ja assistentti

351145P: Terveydenhuollon työyhteisön arviointi ja kehittäminen, 6 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351145P Hoitotyön arviointi ja kehittäminen 6.0 op

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2. vuoden keväällä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tiedostaa terveydenhuollon työyhteisön ajankohtaisia kehittämistarpeita ja tuntee erilaisia työyhteisön 
arvioinnin ja kehittämisen menetelmiä siten, että kykenee laatimaan kehittämissuunnitelman työyhteisön 
kehittämiseksi.
Sisältö:
Terveydenhuollon työyhteisön arvioinnin ja kehittämisen käsitteet ja mittarit
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+352147A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Oppimateriaali:
Virtanen, P.: Arviointi. Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Oy Edita Ab, Helsinki 2007. 
Strömmer, R.: Henkilöstöjohtaminen. Oy Edita Ab, Helsinki 1999. 
Juuti, P. & Vuorela A.: Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Aavaranta-sarja, Jyväskylä 2002. 
Vahtera, J., ym.: Työntekijöiden hyvinvointi kunnissa ja sairaaloissa: tutkittua tietoa ja haasteita. Työterveyslaitos, 
Helsinki 2002. ´ 
Aro, A., ym. (toim).: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Edita, Helsinki 2007. 
Kinnunen, U. ym. (toim.).: Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-kustannus, Keuruu 2005. 
Multanen, L. ym. 2004. Parempi työyhteisö - avaimia kehittämiseen. Työterveyslaitos, Helsinki.
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, harjoituksiin osallistuminen ja harjoitustyö
Arviointiasteikko:
1-5/ Hylätty
Vastuuhenkilö:
Terveyshallintotieteen professori ja assistentti
Lisätiedot:
Ei korvautuvuutta aikaisemmalla tutkinnolla.

351140P: Terveydenhuollon yhteistyö: projektit, tiimit ja verkostot, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Nikkilä Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuoden keväällä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee terveydenhuollon yhteistyön teorian ja käytännön sekä projektien, tiimien ja verkostojen käsitteet 
siten, että kykenee laatimaan projektisuunnitelman.
Sisältö:
Terveydenhuollon yhteistyö erityisesti projektien, tiimien ja verkostojen näkökulmasta.
Toteutustavat:
Luennot 10 tuntia, harjoitukset 10 tuntia, itsenäinen opiskelu.
Oppimateriaali:
Ovretveit, J.: Moniammatillisen yhteistyön opas. WSOY, Helsinki 1995.
Paasivaara, L., Suhonen, M. & Nikkilä, J.: Innostavat projektit. Silverprint. Sipoo 2008 
Jalava, U. & Virtanen, P.: Innovatiiviseen projektijohtamiseen. Tammi, Helsinki 2000. 
Vartiainen, P. (toim.): Näkökulmia projektiarviointiin. Finnpublishers, Helsinki 2001. 
Ruuska, K. : Terveydenhuollon projektien hallinta: mallit, työkalut, ihmiset. Talentum, Helsinki 2006. 
Muu ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit.
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, harjoituksiin osallistuminen ja harjoitustyö
Arviointiasteikko:
1-5 / Hylätty
Vastuuhenkilö:
Terveyshallintotieteen professori ja lehtori

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+351145P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+351140P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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352134A: Terveyshallinnon teoria ja käytäntö, 6 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Nikkilä Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuoden keväällä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee terveyshallinnon teorian ja käytännön ajankohtaiset pääkysymykset
Sisältö:
Terveyshallinnon teorian ja käytännön pääkysymykset
Toteutustavat:
Itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti
Oppimateriaali:
Tentitään kolme teosta seuraavista:
Mattila, M. & Uusikylä, P. (toim.): Verkostoyhteiskunta: käytännön johdatus verkostoanalyysiin. Gaudeamus, 
Helsinki 1999.
Helander, V.: Kolmas sektori: käsitteistöstä, ulottuvuuksista ja tulkinnoista. Gaudeamus, Helsinki 1998.
Metsämuuronen, J.: Maailma muuttuu - miten muuttuu sosiaali- ja terveysala?: Sosiaali- ja terveysalan muuttuva 
toimintaympäristö ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2000.
Määttä, S. & Ojala, T.: Tasapainoisen onnistumisen haaste: johtaminen julkisella sektorilla ja balanced scorecard. 
Edita, Helsinki 1999.
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen tentti
Arviointiasteikko:
1-5/ Hylätty
Vastuuhenkilö:
Terveyshallintotieteen professori

351137P: Terveyshallintotiede I, 7 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351137P Terveydenhuollon hallinnon perusteet 7.0 op

Laajuus:
7 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuoden syksyllä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee terveydenhuollon hallinnon tutkimusalueen, sen keskeiset käsitteet ja tarkastelutavat sekä 
terveydenhuollon ja sen hallinnon historiallisen kehityksen. Opiskelija tuntee lisäksi terveyshallintotieteellisen 
tutkimuksen lähestymistavat, tutkimusotteet ja keskeiset teoriat.
Sisältö:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+352134A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Terveydenhuollon hallinto tutkimusalueena ja oppiaineena. Terveydenhuollon hallinnon keskeiset käsitteet ja 
tarkastelutavat. Terveydenhuollon ja sen hallinnon historia. Terveydenhuollon poliittishallinnollinen järjestelmä. 
Terveydenhuoltoa ohjaava kunnallinen hallinto. Terveydenhuollon organisaatioiden sisäinen rakenne ja prosessit. 
Terveyshallintotieteellisen tutkimuksen lähestymistavat. Terveyshallintotieteelliset keskeiset käsitteet, teoriat ja 
tutkimusotteet. Terveyshallintotieteellisten ilmiöiden luonne ja merkitys tieteellisen tutkimuksen lähtökohtina.
Toteutustavat:
Osa I: luennot 18 tuntia ja kirjallinen tentti  
Osa II: luennot 18 tuntia ja kirjallinen tentti
Oppimateriaali:
Osa I: 
Tentittävä kirjallisuus: 
Sundman, E. (toim.): Potilaan asema ja oikeudet. Tammi, Helsinki 2000. 
Ryynänen, O-P., Myllykangas, M., Kinnunen, J., Isomäki, V-P. & Takala, J.: Terveyden ja sairauden valinnat. 
Suomen Kuntaliitto, Kuopion yliopisto, Helsinki 1999.
Osa II: 
Tentitään kaksi teosta seuraavista: 
Lumijärvi, I. & Jylhäsaari, J.: Laatujohtaminen ja julkinen sektori: laadun ja tuloksen tasapaino johtamishaasteena. 
Gaudeamus, Helsinki 1999. 
Salminen, A.: Hallintotiede. Organisaatioiden hallinnolliset perusteet. Valtionhallinnon kehittämiskeskus. 
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1998 tai uudempi. 
Kirjavainen, P. & Laakso-Manninen, R.: Strategisen osaamisen johtaminen: yrityksen tieto ja osaaminen 
kilpailuedun lähteeksi. Edita, Helsinki 2000. 
Vuori, J. (toim.): Terveys ja johtaminen. Terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisöissä. WSOY, Porvoo 
2005, jaksot I - IV (vaihtoehtona opiskelijoille, jotka eivät ole tenttineet teosta valintakoekirjana). 
Harisalo, R.: Organisaatioteoriat. Tampereen yliopistopaino Oy, Tampere 2008. 
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen tentti
Arviointiasteikko:
1-5/ Hylätty
Vastuuhenkilö:
Terveyshallintotieteen professori

352215A: Terveyshallintotiede II, 8 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Nikkilä Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352215A Terveyshallintotiede II (AVOIN YO) 8.0 op

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuoden keväällä - 2. vuoden syksyllä
Osaamistavoitteet:
Osa I: Opiskelija tuntee kansallisen ja kansainvälisen terveyspolitiikan pääkysymykset sekä terveydenhuoltoa 
koskevan päätöksenteon teoreettisen perustan.
Osa II: Ks. 352315A Terveydenhuolto tänään
Sisältö:
Osa I: Kansallisen ja kansainvälisen terveyspolitiikan suuntaviivat ja kehitys. Terveydenhuollon suunnittelun 
merkitys ja mahdollisuudet. Palvelurakenne, porrastus ja priorisointi sekä seurantajärjestelmät. Sosiaalipolitiikan 
peruskäsitteet. Suomalaisen sosiaalipolitiikan perinne, sosiaalipolitiikan perusarvot ja tavoitteet.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+351137P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Osa II: Ks. 352315A Terveydenhuolto tänään
Toteutustavat:
Osa I: Luennot 18 tuntia ja kirjallinen tentti. 
Osa II: Ks. 352315A Terveydenhuolto tänään
Oppimateriaali:
Osa I: Tentitään kaksi teosta seuraavista: 
Nouko-Juvonen, S., Ruotsalainen, P. & Kiikkala, I. (toim.): Hyvinvointivaltion palveluketjut. Tammi, Helsinki 2000. 
Myllyntaus, O.: Kuntatalouden ohjaus: budjetoinnin ja kirjanpidon teoriaperusteita ja kehityssuuntia. Suomen 
Kuntaliitto, Helsinki 2002. 
Heikkilä, M., Kautto, M. & Teperi, J.: Julkinen hyvinvointivastuu sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valtioneuvoston 
kanslia, Helsinki 2005.
Osa II: Ks. 352315A Terveydenhuolto tänään
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osa I: Kirjallinen tentti 
Osa II: Ks. 352315A Terveydenhuolto tänään
Arviointiasteikko:
Osa I: 5 - 1 / hylätty 
Osa II: Ks. 352315A Terveydenhuolto tänään
Vastuuhenkilö:
Terveyshallintotieteen professori

353407S: Terveyshallintotieteen syventävät opinnot, 10 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Nikkilä Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
3. vuoden syksyllä ja keväällä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee syvällisesti terveyshallintotieteen luonteen ja teoreettiset pääkysymykset sekä kykenee 
soveltamaan terveyshallintotieteellistä tietoa käytäntöön.
Sisältö:
Terveyshallintotiede tieteenä. Terveyshallintotiede yliopistollisena oppiaineena. Terveyshallintotieteellinen tieto 
terveydenhuollon käytännössä, koulutuksessa ja johtamisessa.
Toteutustavat:
Seminaarit 24 tuntia
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Pakolliset edeltävät opinnot
       352114A Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe
Oppimateriaali:
Tentitään samanaikaisesti kaksi teosta seuraavista. Toisen tulee olla englanninkielinen. Lisäksi tentitään oman 
tutkielman aihealueeseen liittyen kaksi teosta sopimuksen mukaan.
Citizens' Choice and Patients' Rights. European Health Care Reforms. WHO, Copenhagen 1996. 
European Health Care Reforms. Analysis of Current Strategies. WHO, Copenhagen 1996. 
Pfeffer, J.: New Directions for Organization Theory. Oxford University Press 1997. 
Vedung, E.: Public Policy and Program Evaluation. Transaction Publishers, New Jersey 2000. 
Walt, G.: Health Policy: an Introduction to Process and Power. Zed Books, London 1996. 
Pollitt, C.: Managerialism and the Public Services: cuts or cultural change in the 1990s? Second Edition. 
Blackwell, Oxford 1994. 
Phillips, C.: Evaluating Health and Social Care. Macmillan, Basingstoke 1994. 
Fetterman, D.M., Kaftarian, S.J. & Wandersman, A. (toim.): Empowerment Evaluation: knowledge and tools for 

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+352215A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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self-assessment and accountability. SAGE, Thousand Oaks 1996. 
Ovretveit, J.: Evaluating health interventions. An introduction to evaluation of health treatments, services, policies 
and organizational interventions. Open University Press, Buckingham 1998. 
Hintsala, A.: Autonomia ammatista poistumisen ennakoijana hoitotyössä: nais- ja mieshoitajien arviointia ja 
vertailua päätöksenteosta, pätevyydestä, työn tärkeydestä ja johtamisesta hoitotyössä. Väitöskirja, Kuopion 
yliopisto 2005. 
Lammintakanen, J.: Health care prioritisation: evolution of the concept, research and policy process. Väitöskirja, 
Kuopion yliopisto 2005. 
Taskinen, H.: Oikeudenmukaisuus ja kulttuurien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalojen organisaatioiden 
yhdistämisessä. Väitöskirja, Kuopion yliopisto 2005.
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Seminaareihin osallistuminen, esseen laatiminen ja esittäminen sekä opponointi (2 op). Kirjallinen tentti (8 op).
Arviointiasteikko:
1-5/ Hylätty
Vastuuhenkilö:
Terveyshallintotieteen professori

350006Y: Terveystieteiden informatiikka, 4 op

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pentti Nieminen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuoden syksyllä
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää Oulun yliopiston ja lääketieteellisen tiedekunnan atk- ja 
tietoliikennepalveluja sekä pystyy käyttämään itsenäisesti lääketieteellisen tiedekunnan työasemia. Opiskelija 
osaa käyttää kirjaston kokoelmatietokantaa, tuntee tiedonhaun perusmenetelmät ja pystyy itsenäisesti 
käyttämään tietokantoja.
Sisältö:
1. Käyttäjätunnukset ja työasemien käyttö, 2. Tietoturva, 3. Tietoverkkoyhteydet, 4. Internet-tiedonhaku, 5. 
Opiskelussa tarvittavat ohjelmat, 6. Kirjaston atk-palvelut ja kirjastoon tutustuminen, 7. Tieteelliset lehdet 
verkossa, 8. Medline, CINAHL, Medic ja Web of Science tietokannat
Toteutustavat:
Luentoja 6 tuntia, yksilö- ja ryhmäharjoituksia 15 tuntia sekä omatoimiset harjoitustehtävät.
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen yksilö- ja ryhmäharjoituksiin, harjoitustehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Pentti Nieminen, Ph.D., Faculty of Medicine
Lisätiedot:
Ei korvautuvuutta aikaisemmalla tutkinnolla.

350003Y: Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet, 5 op

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+353407S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuoden syksyllä
Osaamistavoitteet:
Opiskelijan tulee opintojakson jälkeen tuntea tärkeimmät tieteen filosofiset traditiot ja niiden historiallisen taustan 
ja tieteellisen käsitteen- ja teorian muodostuksen filosofiset perusteet, jotta hän pystyy omaksumaan myöhemmät 
tieteellisen tutkimuksen menetelmäopinnot.
Sisältö:
Tieteen filosofiset perusteet. Nykyfilosofian pääsuunnat. Tieteellisen käsitteen ja teorian muodostus. Tieteen 
päämäärät ja arvot. Filosofia ja erityistieteet.
Toteutustavat:
Luennot 30 tuntia.
Oppimateriaali:
 Luennot sekä kaksi vapaavalintaista teosta seuraavista:

Sajama, Seppo. 1993.  Hygieia, Helsinki.Arkipäivän filosofiaa.
Salonen T. 2004. . Lapin yliopisto, Rovaniemi. Tieteenfilosofia
Lehti R. 2005.  Otava, Keuruu.Tieten rannalla.
Meurman-Solin A (toim.) 2005.  Gaudeamus, Helsinki.Ihmistieteet tänään.
Hallamaa J (toim.). 2006. . Hakapaino, Helsinki.Etiikkaa ihmistieteille
Alanen P ym. 2003. . Kirja-Aurora, Turku.Lääketiede ja tieteenteoria
Raatikainen 2004. . Gaudeamus, Helsinki.Ihmistieteet ja filosofia
Niiniluoto I. 1997. . Otava, HelsinkiJohdatus tieteenfilosofiaan

Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallisuuden ja luentojen kuulustelu
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tuntiopettaja
Lisätiedot:
Ei korvautuvuutta aikaisemmalla tutkinnolla.

350007Y: Tilastollinen tietojenkäsittely, 5 op

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pentti Nieminen

Opintokohteen oppimateriaali:
Uhari, Matti , Epidemiologia ja biostatistiikka , 2001, pakollinen
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+350003Y&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Ajoitus:
1. vuoden keväällä
Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelijat osaavat suunnitella tietojen keruun, pystyvät saattamaan havaintoaineiston 
tietokoneella käsiteltävään muotoon ja osaavat käyttää itsenäisesti tilasto-ohjelmistoa havaintoaineiston 
käsittelyssä ja analysoinnissa. Lisäksi opiskelijat osaavat raportoida tieteellisiä tutkimustuloksia ja tunnistaa 
tulosten tulkinnassa huomioitavat asiat.
Sisältö:
Tilastollinen tutkimus. Tilastollisen tietojenkäsittelyn suunnittelu. Havaintoaineiston keruu ja valmistelu. Paikallisen 
tilasto-ohjelmiston ominaisuudet ja käyttö. Muuttujien tarkastelu ja kuvailu. Muuttujamuunnokset. Ryhmien 
vertailu. Toistetut mittaukset ja muutoksen tarkastelu. Riippuvuuden tutkiminen. Monimuuttujamenetelmät.
Toteutustavat:
Luentoja 12 tuntia, ryhmäharjoituksia 21 tuntia ja harjoitustyö.
Oppimateriaali:
Uhari M. ja Nieminen P.2001.: Epidemiologia ja biostatistiikka. Duodecim.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Loppukuulustelu, hyväksytty harjoitustyö ja harjoituksiin osallistuminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Pentti Nieminen
Lisätiedot:
Opintojaksolle osallistuminen edellyttää jakson 350005Y Tilastotiede suoritusta. Ei korvautuvuutta suoraan 
aikaisemmalla tutkinnolla.

350005Y: Tilastotiede, 6 op

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Maria Laukkala

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay350005Y Tilastotiede (AVOIN YO) 6.0 op

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuoden syksyllä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee kvantitatiivisen tutkimuksen suunnitteluprosessin numeerisen havaintoaineiston hankkimiseksi. 
Hän osaa kuvata tutkittavia asioita taulukoiden, kuvioiden ja tunnuslukujen avulla. 
Opiskelija tuntee jakauma- ja testiteorian periaatteet ja osaa soveltaa tilastollisen päättelyn menetelmiä ja malleja 
kvantitatiivisissa aineistoissa.
Sisältö:
Tilastotieteen peruskäsitteet. Otantamenetelmät. Havaintomatriisi ja mitta-asteikot. Yksiulotteinen jakauma ja sen 
tunnusluvut. Kaksiulotteinen jakauma ja riippuvuusluvut. Satunnaismuuttuja ja sen jakauma. Diskreetit ja jatkuvat 
jakaumat. Tilastollinen päättely. Estimointi, merkitsevyystestaus.
Toteutustavat:
Luennot yhteensä 40 tuntia. Yksilö- ja ryhmäharjoitukset yhteensä 50 tuntia.
Oppimateriaali:
Karjalainen, A. & Laukkala, H. Luentomoniste 2008. Tilastollisen tutkimuksen perusteista • Heikkilä, T. 
Tilastollinen tutkimus. Edita 1998. • Helenius, H. Tilastollisten menetelmien perustiedot. Statcon Oy 1989. • Läärä, 
E. & Lammi. Tilastotieteen perusteet lääketiedettä ja lähialoja varten. Luentomoniste. Kuopion yliopiston 
ylioppilaskunta 1989.
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+350005Y&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Luennot yhteensä 40 tuntia. Yksilö- ja ryhmäharjoitukset yhteensä 50 tuntia. Kirjallisuuden ja luentojen 
välikuulustelut/loppukuulustelu sekä osallistuminen harjoituksiin.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Lisätiedot:
Sosiaali- ja terveysalan Amk-tutkinnon suorittaneiden mahdolliset korvaavuusanomukset osoitetaan tuntiopettaja 
Helena Laukkalalle, joka käsittelee kunkin hakemuksen liitteineen.

901007Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (Terveystieteet), 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

ay901007Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (Terveystieteet) (AVOIN YO) 3.0 op

Taitotaso:
B1-C1
Asema:
Pakollinen
Lähtötasovaatimus:
B1
Vähintään hyväksytysti suoritettu lukion B-ruotsin oppimäärä. Kurssin alussa jokaisen opiskelijan kielellinen 
lähtötaso testataan. Mikäli lähtötaso on riittämätön, opiskelija päivittää kielitaitonsa riittävälle tasolle suorittamalla 
itseohjattuja rakenne- ja tekstiopintoja. Ks. kohta "Lähtötasovaatimus"
 
Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
ruotsi
Ajoitus:
2. vuoden syksy
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtäviin liittyvissä 
vuorovaikutustilanteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan työelämän tyypillisissä 
viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua kieltä, osaa puhua ruotsia 
työelämän eri tilanteissa, pystyy lukemaan oman alansa tekstejä ja pystyy kirjoittamaan työtehtäviin liittyviä 
tekstejä kuten viestejä ja raportteja.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia yksilö- pari- ja ryhmäharjoituksia sekä 
pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia opiskelijan omaa alaa käsiteleviä tekstejä ja kirjoitustehtäviä. 
Esiintymistaidon harjoittelua.
Toteutustavat:
Kurssin kuuluu 50 tuntia ryhmäopetusta (1 tunti = 45 min), jonka lisäksi itsenäistä opiskelua
Kohderyhmä:
Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen opiskelijat
Oppimateriaali:
Maksullinen oppimateriaali jaetaan kurssin aikana.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään suullisen kielitaidon parantamiseen ja erityisalan ruotsin kielen opiskeluun, mikä edellyttää 
aktiivista läsnäoloa tunneilla. Kurssin jälkeen suoritusmerkinnän saavat ne opiskelijat, jotka ovat osallistuneet 
säännöllisesti opetukseen ja jotka tuntityöskentelyssä ja loppukokeessa ovat osoittaneet vähintään tyydyttävää 
ruotsin kielen taitoa. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä (ks. 
kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja kokeisiin. Korvaava suoritustapa: Ennen 
opintojen alkua järjestetään toukokuussa vapaaehtoinen kaksiosainen ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen 
alkukoe. Alkukokeen molemmissa osissa hyväksytty opiskelija saa opintojaksosta suoritusmerkinnän. 

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/?a=o&s=lahtotasovaatimus.html&v=ruotsi
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Alkukokeeseen voi osallistua vain yhden kerran. Alkukoetta suositellaan vain sellaisille opiskelijoille, joilla on hyvä 
ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito ja riittävä oman erikoisalan ruotsin kielen taito. Alkukokeessa hylätty 
opiskelija osallistuu opintojakson opetukseen ja loppukokeeseen. Alkukokeeseen ilmoittaudutaan maaliskuun 
aikana sähköpostitse osoitteella Hannu.Niemi@oulu.fi.Toukokuussa pidettävän alkukokeen tarkka ajankohta ja 
paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse.
Arviointiasteikko:
Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat, jotka perustuvat jatkuvaan näyttöön ja 
loppukokeeseen. Arviointiasteikko: tyydyttävä tai hyvä taito (ks. kieliasetus 481/2003)
Vastuuhenkilö:
Lehtori Hannu Niemi, puh. 08-553 3208, sähköposti: Hannu.Niemi@oulu.fi
Lisätiedot:
Syksyllä 2009 järjestetään 1 opetusryhmä.

353204S: Tutkielmaseminaari, 5 - 8 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
8 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
3. vuoden syksyllä ja keväällä
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkielmansa alueeseen kykenemällä perustelemaan tutkimusprosessin eri 
vaiheissa tekemiään valintoja. Opiskelija laatii hyväksytyn tutkimussuunnitelman.
Sisältö:
 
Toteutustavat:
Opiskelija osallistuu kolmeen väitöstilaisuuteen, joista jokaisesta tulee kirjoittaa yhden sivun raportti. Raportit 
toimitetaan tutkielmaseminaarin vetäjälle. Opiskelija osallistuu ryhmätyöskentelyyn kahdessa laitoksella 
järjestettävässä seminaaripäivässä. Tutkimussuunnitelman työstäminen.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellytyksenä osallistumiselle on kandidaatintutkielman, tutkimuskurssin, tutkimusmenetelmät I ja 
tutkimusmenetelmät II hyväksytty suorittaminen. Ei korvautuvuutta aikaisemmalla tutkinnolla.
Oppimateriaali:
Tutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Hyväksytty tutkimussuunnitelma. Kolmeen väitöstilaisuuteen osallistuminen ja raportin kirjoittaminen. 
Ryhmätyöskentely seminaaripäivillä.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Hoitotieteen lehtori

351008P: Tutkimuskurssi, 2 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351008P Tutkimuskurssi (AVOIN YO) 2.0 op

mailto:Hannu.Niemi@oulu.fi
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Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu tieteellisen tutkimustoiminnan tavoitteisiin ja periaatteisiin sekä tuntee tutkimusprosessin eri 
vaiheet.
Sisältö:
Tieteellisen tutkimustoiminnan tavoitteet ja periaatteet.
Toteutustavat:
Itsenäinen opiskelu
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Mikäli opiskelija on suorittanut tutkimuskurssin muussa yhteydessä, esim. terveyshallintotieteessä, on suoritettava 
351303P hoitotiede tänään 2 op opintojakso tutkimuskurssin sijaan.
Oppimateriaali:
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P.: Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Tammi, Helsinki, 2009, Soveltuvin 
osin tarkoittaa: Pääluvut I Tutkimus ja tutkimuksesta kirjoittaminen ja II Tutkimusprosessi 
Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. (toim.) Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY, Juva, 1997 
Soveltuvin osin tarkoittaa: lukuja 1. Hoitotieteellisen tutkimuksen lähtökohdat ja 2. Tutkimuksen suunnittelu
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallisuuden kuulustelu.
Arviointiasteikko:
5-1/ Hylätty
Lisätiedot:
Korvautuu sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille ilman erillistä 
hyväksilukemisanomusta, mikäli opiskelija on toimittanut tutkintotodistuksen tiedekuntaan.

352107A: Tutkimusmenetelmät I, 6 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352107A Hoitotieteen tutkimusmenetelmät I 6.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuoden keväällä
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija:

osaa muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja tavoitteet sekä tietää, kuinka tutkimussuunnitelma 
tehdään.
osaa valita ja arvioida tieteellistä kirjallisuutta.
osaa valita omaan tutkimusaiheeseen sopia tutkimusmenetelmiä.
tuntee hyvän tieteellisen kirjoittamisen edellytykset ja osaa soveltaa niitä omassa opiskelussaan.
tiedostaa tutkimuksen ja tutkijan etiikan peruskysymykset ja osaa soveltaa niitä oman tutkimusaiheen 
valinnassa.
tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen luotettavuuden peruskysymykset.

Sisältö:
Tutkimusprosessin eri vaiheiden suunnittelu, kirjallisuuteen perehtyminen, yleisimmät aineistonkeruu- ja 
analysointimenetelmät, luotettavuuden arviointi, tutkimuksen ja tutkijan etiikka. Tutkimussuunnitelman ja 
tutkimusraportin laatiminen.
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset 30t, ryhmätyöskentely 15t, itsenäinen työskentely ja tentti 63t.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+351008P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kurssille osallistumisen edellytyksenä on tutkimuskurssin hyväksytty suoritus.
Mikäli opiskelija on suorittanut tutkimusmenetelmät I -opintojakson muussa yhteydessä, esim. 
terveyshallintotieteessä, on suoritettava  opintojakso 352224A Hoitotiede -
terveydenhuoltojärjestelmä tutkimuskurssin sijaan.
Oppimateriaali:

Polit DF. & Beck CT. 2004. Nursing research: Principles and methods. 7th edition. Lippincott Williams & Wilkins, 
Philadelphia. Soveltuvin osin. 
Ajankohtaisia artikkeleita.
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja ryhmätyöskentelyyn sekä tentti.
Arviointiasteikko:
1-5/ hylätty
Vastuuhenkilö:
Hoitotieteen lehtori, kliinisen laboratoriotieteen/radiografian yliassistentit
Lisätiedot:
Ei korvaavuutta aikasemmalla tutkinnolla

353203S: Tutkimusmenetelmät II, 10 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden laitos

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Tarja Pölkki

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2. vuoden keväällä
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija:

tuntee syvällisesti määrällisen ja laadullisen tutkimuksen luonteen ja metodologiset pääkysymykset
tuntee määrällisen ja laadullisen tutkimuksen tyypit/lähestymistavat ja osaa soveltaa niitä omassa 
tutkimuksessa
hallitsee tutkimusprosessin vaiheet kokonaisuutena
osaa arvioida määrällisen ja laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ja soveltaa niitä oman tutkimuksen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa
tiedostaa tutkimuksen tekemiseen liittyvät keskeiset eettiset kysymykset
saa valmiudet tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin laatimiseen

Sisältö:
Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen metodologiset erityispiirteet, tutkimuksen tyypit/lähestymistavat, 
tutkimusprosessin vaiheet, luotettavuuden arviointi, tutkimuksen eettiset kysymykset. Tutkimussuunnitelman ja 
tutkimusraportin laatiminen.
 
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset 50 t, ryhmätyöskentely 30 t, itsenäinen työskentely ja kirjallisen harjoitustyön tekeminen 
190t
 
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kurssille osallistumisen edellytyksenä on tutkimuskurssin, tutkimusmenetelmät I ja kandidaatintutkielman 
hyväksytty suoritus. Ei korvautuvuutta aikaisemmalla tutkinnolla. 
Oppimateriaali:
Polit DF & Beck CT. 2008. Nursing Research. Generating and assessing evidence for nursing practice. Lippincott 
Williams & Wilkins, Phladelphia (soveltuvin osin). Paunonen M & Vehviläinen-Julkunen K. (toim.) 1997. 

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+352107A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY, Helsinki (soveltuvin osin). Janhonen & Nikkonen (toim) Laadulliset 
tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. WSOY. Helsinki (soveltuvien osin). Ajankohtainen kirjallisuus ja tieteelliset 
artikkelit.
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjallisen harjoitustyön tekeminen
Arviointiasteikko:
Kirjallisen työn / kirjallisen tentin numeerinen arviointi 5-1 /hylätty
Vastuuhenkilö:
terveyshallinnon ja hoitotieteen lehtorit

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+353203S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae

