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Opasraportti

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma, TtK (2020 - 2021)

Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa  .https://opas.peppi.oulu.fi

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden 
toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa.

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen 
lähipalveluihin  .https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut

 

TERVEYSTIETEIDEN TUTKINTO-
OHJELMA
TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN 
TUTKINTO, 180 op, 2020 – 2021

Kuvaus

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto on laaja-alainen terveystieteelliseen tutkimukseen, teoreettisiin perusteisiin, 
tieteelliseen ajatteluun ja työelämän asiantuntijayhteisöihin johdatteleva tutkinto, jonka sisällössä painottuvat 
terveydenhuollon näyttöön perustuvan toiminnan, johtamisen ja koulutuksen teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet 
työelämään. Kandidaatin tutkinto antaa valmiudet soveltaa hankittua tietoa työelämässä terveydenhuollon tehtävissä 
ja kansainvälisessä yhteistyössä sekä valmiudet maisterivaiheen opintoihin.

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (180 op) sisältyvät opinnot: yleis-, kieli- ja viestintäopinnot, terveystieteiden 
perus- ja aineopinnot, sivuaineen opinnot ja vapaasti valittavat opinnot.

 

Osaamistavoitteet

Terveystieteiden kandidaatin (TtK) tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa 
terveydenhuollon asiantuntijalta edellytetyt laaja-alaiset tieteelliset valmiudet. Terveystieteiden kandidaatin 
tutkinnossa osaaminen koostuu seuraavista osa-alueista:

https://opas.peppi.oulu.fi/
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut
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Laaja-alaiset ja syventävät terveystieteelliset tiedot:

Opiskelija osaa selittää hoitotieteen ja terveyshallintotieteen keskeiset käsitteet, tutkimuskohteet ja 
merkityksen näyttöön perustuvassa terveydenhuollon toiminnassa.
Opiskelija osaa seurata ja visioida terveysalan ja terveystieteiden kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.
Opiskelija osaa hyödyntää tieteellistä ja kriittistä ajattelua, tieteellisiä menetelmiä ja toimintatapoja.

Yhteistyö-, viestintä-, ja teknologiataidot:

Opiskelija osaa käyttää luovasti teknologiaa tiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja arviointiin.
Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti äidinkielensä lisäksi toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla 
kielellä.

Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot:

Opiskelija osaa työskennellä yhteisöllisesti asiantuntijana monialaisissa terveydenhuollon tehtävissä.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa sekä osaamistaan kriittisellä ja luovalla tavalla ongelmanratkaisussa ja 
erilaisissa työtehtävissä.
Opiskelija osaa toimia digitalisoituvassa terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Johtaminen ja yrittäjyys:

Opiskelija osaa analysoida itsensä johtamisen merkitystä opiskelussa ja työelämässä sekä osaa toimia 
ryhmissä ja projekteissa vastuullisesti.
Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden merkityksen ja mahdollisuudet terveysalalla.

Joustavuus ja eettisyys:

Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti terveystieteiden eettisten perusteiden ja arvojen 
mukaisesti.
Opiskelija osaa toimia joustavasti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti terveydenhuollon muuttuvissa 
toimintaympäristöissä.

Jatkuva oppiminen:

Opiskelija omaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan 
oppimiseen.

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (TtK) antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet maisterivaiheen syventävälle, 
pääainekohtaiselle opiskelulle.

Tutkintorakenteet

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma, TtK

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2020-21

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2020

Yleisopinnot (vähintään 15 op)

Tämä eHOPS-pohja koskee vain OPSin 2020-2021 mukaan opiskelevia. 

Yleisopintojen laajuus OPSin 2020-2021 mukaan on 15 op, sisältäen opinto- ja uraohjausopintoja 2 op ja kieli- ja 
viestintäopintoja 13 op. 
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A500092: Yleisopinnot, 0 op
Pakollisuus

352010Y: Akateeminen opiskelu ja opintojen suunnittelu, 1 op
352011Y: Akateeminen opiskelu ja urasuunnittelu, 1 op
901040Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (terv.tieteet), 1 op
901041Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (terv.tieteet), 2 op
902008Y: Academic English (terv.tiet.), 3 op
900106Y: Terveystieteen viestintä, 3 op
900107Y: Terveystieteen tutkimusviestintä, 2 op
352012Y: Tiedonhaun perusteet, 1 op
352013Y: Systemaattinen tiedonhaku, 1 op

Terveystieteiden perusopinnot (vähintään 25 op)

Tämä eHOPS-pohja koskee vain OPSin 2020-2021 mukaan opiskelevia. 

 

 

A551101: Terveystieteiden perusopinnot, 25 op
Terveystieteiden perusopintokokonaisuus

351208P: Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1, 2 op
351209P: Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 2, 3 op
351210P: Eettisyys ja arvot terveysalan toiminnan perustana, 5 op
351211P: Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus, 5 op
351212P: Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, 5 op
351213P: Kansainvälisyys terveydenhuollossa, 5 op

Terveystieteiden aineopinnot (vähintään 65 op)

Tämä eHOPS-pohja koskee vain OPSin 2020-2021 mukaan opiskelevia. 

Terveystieteiden aineopintojen laajuus OPSin 2020-2021 mukaan on 65 op, sisältäen terveystieteiden opinnot 50 op 
ja tutkimusmenetelmäopinnot 15 op. Kandidaatintutkielman laajuus OPSin 2020-2021 mukaan on 10 op. 

A551102: Terveystieteiden aineopinnot, 35 - 65 op
Terveystieteiden aineopintokokonaisuus

351214A: Terveystieteet yhteiskunnassa ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, 5 op
351215A: Näyttöön perustuva toiminta, tutkimus ja kehittäminen, 5 op
351216A: Moniammatillinen asiantuntijuus, 5 op
351217A: Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen, 5 op
351218A: Opetus ja koulutus terveysalalla, 5 op
351219A: Johtajuus terveysalalla, 5 op
351220A: Teknologiset ratkaisut ja digitalisaatio terveydenhuollossa, 5 op
351221A: Harjoittelu, työpaikalla tapahtuva oppiminen, 5 op
351222A: Kandidaatintutkielma, 10 op
352514A: Kirjallinen kypsyyskoe kandidaatin tutkielma, 0 op
352254A: Tutkimusmenetelmien perusteet; tieteenfilosofiaa ja metodologiaa, 5 op
352253A: Tutkimusmenetelmät terveystieteissä, 5 op
352255A: Tiedon syntetisointi ja kirjallisuuskatsaus aikaisemman tutkimustiedon kokoamisessa, tieteen 
kehittäminen, 5 op

Sivuaineen opinnot (vähintään 50 op)

Tämä eHOPS-pohja koskee vain OPSin 2020-2021 mukaan opiskelevia. 

Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritettavia opintoja. Sivuaineopintoihin (50 op) tulee sisältyä vähintään 
25 op:n laajuinen opintokokonaisuus henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS) mukaisesti. Esimerkiksi 
seuraavia Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintokokonaisuuksia on (tarjonnasta riippuen) 
mahdollista sisällyttää sivuaineopintoihin: 
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A540317 Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus 30 op

A551112 FutureDigiHealth -digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut 25 op

A540315 Hyvinvointijohtamisen perusopinnot 25 op

Vapaasti valittavat opinnot (vähintään 25 op)

Tämä eHOPS-pohja koskee vain OPSin 2020-2021 mukaan opiskelevia.

Vapaasti valittavia opintoja ovat Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritettavat opinnot eHOPS:n 
mukaisesti. Esim. seuraavat Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämät opinnot on mahdollista 
sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihin:

352256P Kulttuurinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op

354457P Viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa työ- ja oppimisympäristössä 5 op

 

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuuluvien opintokohteiden kuvaukset

A500092: Yleisopinnot, 0 op

Opiskelumuoto: Muu kokonaisuus

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Pakollisuus

352010Y: Akateeminen opiskelu ja opintojen suunnittelu, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1.opintovuosi, syyslukukaudella, 2. periodissa. Lukuvuonna 2020-2021 opintojakso toteutuu 1. ja 2. 
periodissa.
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Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija
integroituu yliopisto- ja monialaiseen tiedeyhteisöön sekä tieteenalansa opiskelijaryhmään
osaa suunnitella ja aikatauluttaa omaan kandidaatin tutkintoon sisällytettävät opinnot
osaa suunnitella omat opinnot osana elinikäistä oppimista.

Sisältö:

Oulun yliopisto ja Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö oppimisympäristönä. Opiskelijan 
asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt. Tutkinto-ohjelmien esittely, omien opintojen 
suunnittelu, opiskelutekniikka ja arviointi sekä ohjauskeskustelut omaopettajan kanssa.

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus (verkko + lähiopetus)

Toteutustavat:

Info-luennot, pienryhmäohjaus ja tutkimusyksikön tapahtumiin osallistuminen sekä niiden suunnittelu 25 h 
(edellyttää läsnäoloa Oulussa). Ohjauskeskustelut omaopettajan kanssa 2 h (aikaan sidottua opiskelua).

Kohderyhmä:

1.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Ei esitietovaatimuksia

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Opettajan jakama materiaali lähiopetuksessa ja Teams:ssa/Moodlessa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen tapahtumiin sekä kontakti- ja 
etäopetukseen (väh. 80 %), henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen (e-HOPS) ja sen 
arvioiminen.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja, tohtorikoulutettava.

Työelämäyhteistyö:

Ei työelämäyhteistyötä.

352011Y: Akateeminen opiskelu ja urasuunnittelu, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

3.opintovuosi, kevätlukukaudella, 3. periodissa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija
integroituu yliopisto- ja monialaiseen tiedeyhteisöön sekä tieteenalansa opiskelijaryhmään

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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osaa suunnitella opintojaan ja uraansa sekä arvioida omaa asiantuntijuutta ja toimintaansa oppijana 
sekä tulevaisuuden urasuunnitelmiensa mukaan
saa selkeän kuva opinnoistaan osana elinikäistä oppimista.

Sisältö:

Tutkinto-ohjelmien esittely, omien opintojen suunnittelu, opiskelutekniikka ja arviointi sekä 
ohjauskeskustelut omaopettajan kanssa. Opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä 
opiskelijajärjestöt. Oman uran suunnittelu -uratavoitteet, omien vahvuuksien/heikkouksien tunnistaminen, 
työelämävalmiuksien kehittäminen ja suuntaaminen opintojen avulla.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Ohjauskeskustelut omaopettajan kanssa 3 h (aikaan sidottua etäopetusta). Info-luennot, pienryhmäohjaus 
ja tutkimusyksikön tapahtumiin osallistuminen sekä niiden suunnittelu 2 5h (aikaan sidottua). Itsenäinen 
opiskelu ja opintojen suunnittelu 12 h (ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta).

Kohderyhmä:

3.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Ei esitietovaatimuksia.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Opettajan jakama materiaali lähiopetuksessa ja verkossa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen tapahtumiin ja etäopetukseen (väh. 
80 %), henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen (e-HOPS).
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja, tohtorikoulutettava.

Työelämäyhteistyö:

Tapaamiset työelämän edustajien kanssa.

901040Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (terv.tieteet), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

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

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

ay901040Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (terv.tieteet) (AVOIN YO) 1.0 op

Taitotaso:

B1/B2 (Eurooppalainen viitekehys)

Asema:

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Kurssin 
suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava 
ruotsin kielen taito. (Laki 424/03 ja asetus 481/03).

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri 
tilanteissa. Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää 
riittävää ruotsin kielen lähtötasoa.
Kurssi sisältää myös opintojakson 901041Y Toinen kotimainen kieli, suullinen kielitaito (terveystieteet) 2 op.

Lähtötasovaatimus:

Lukion B-ruotsin oppimäärä vähintään arvosanalla 7 tai ruotsin kielen yo-kokeen arvosana A-L tai IB-
koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 
tai vastaavat tiedot sekä hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti. Ks. http://www.oulu.fi/kielikoulutus

./ruotsin_lahtotaso
Kurssille osallistuvien opiskelijoiden kielellisen lähtötason riittävyys testataan kurssin alussa. Mikäli 
lähtötaso on riittämätön, opiskelija päivittää kielitaitonsa riittävälle tasolle joko 901018Y Ruotsin 
valmentavalla kurssilla (2 op) tai itseohjatuilla opinnoilla (901028Y På väg. Itseohjattu opiskelu, 1-3 op).  

Laajuus:

Kirjallinen kielitaito (901040Y) 1 op, suullinen kielitaito (901041Y) 2 op. Yhteensä 3 op (80 tuntia).

Opetuskieli:

Ruotsi

Ajoitus:

Kevätlukukausi 2023, perioidit 3-4

Osaamistavoitteet:

Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtävissä. Kurssin 
suoritettuaan opiskelija osaa toimia työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. 
Opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä, osaa puhua ruotsia työelämän eri 
tilanteissa, pystyy lukemaan oman alansa tekstejä ja kirjoittamaan työtehtäviin liittyviä tekstejä. Hänellä on 
valmius kehittää omaa kielitaitoaan autenttisissa kielenkäyttötilanteissa.

Sisältö:

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia 
yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan 
tekstejä harjoituksineen. Erityisalan sanaston ja terminologian opiskelua. Omaan alaan liittyviä 
kirjoitustehtäviä.

Järjestämistapa:

Lähi- ja monimuoto-opetus

Toteutustavat:

Lähiopetus x t, monimuoto-opetus x t, itsenäistä työskentelyä x t, yhteensä 80 t / kurssi (tiedot tarkentuvat 
myöhemmin).

Kohderyhmä:

Vuonna 2020 aloittavat terveystieteiden kandiohjelman opiskelijat (maisterivaiheen pääaine: hoitotiede, 
terveyshallintotiede, terveystieteiden opettaja)

Esitietovaatimukset:

Ks. lähtötasovaatimus

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia 
tai kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalia omakustanteisesti. 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Kurssiin kuuluu suullisen taidon arviointi 
ja kirjallisen kielitaidon testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin (keskustelut, 
esitykset, keskustelunalustukset, videot). Kirjallinen arvosana perustuu loppukokeeseen ja kirjallisiin 
tehtäviin.
Opintojakson korvaava koe: Opiskelija, jolla on lähtökohtaisesti hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen 
taito (kaksikielinen perhetausta tai pitkähkö opiskelu tai työskentely ruotsinkielisellä kielialueella) ja riittävä 

, voi yrittää suorittaa kurssin kirjallisella ja suullisella kokeella. oman erikoisalan ruotsin kielen taito
Lisätiedot: Liisa Niemi liisa.niemi@oulu.fi.

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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Vastuuhenkilö:

Liisa Niemi

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Ilmoittautuminen Pepissä vain kirjallisen osuuden koodilla 901040Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), 
kirjallinen kielitaito (terveystieteet), 1 op.
Ilmoittautumisen yhteydessä lisätietokenttään tulee täyttää s-postiosoite, jota lukee säännöllisesti, pääaine, 
lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana sekä mahdollinen Ruotsin valmentavan 
kurssin (901018Y) suoritus. Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin 
alkua.
Mikäli opiskelija on vapautettu ruotsin opinnoista jo perusasteella, hänen tulee hakea vastaava vapautus 
omasta tiedekunnasta.

901041Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (terv.tieteet), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

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

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

ay901041Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (terv.tieteet) (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:

ks. 901040Y Toinen kotmainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito.
 

902008Y: Academic English (terv.tiet.), 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

ay902008Y Englannin kieli (AVOIN YO) 3.0 op

Taitotaso:

B2/C1
Opetus on englanniksi, katso kurssikuvaus englanninkielisiltä sivuilta.

Vastuuhenkilö:

Satu Rusko

Lisätiedot:

 
 Opetus on englanniksi, katso kurssikuvaus lisätietoineen englanninkielisiltä sivuilta.

900106Y: Terveystieteen viestintä, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jukka Käräjäoja

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

3 op / 80 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. opintovuosi, kevätlukukaudella 3. periodissa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson käytyään opiskelija osaa
• käyttää tieteellisiä lähteitä ja tulkita niitä
• analysoida omia viestintätaitojaan ja peilata niitä moniammatillisen työelämän tarpeisiin
• toimia tavoitteellisesti yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa sekä lähi- että etäkanssakäymisissä
• soveltaa oppimaansa suunnitellessaan viestintää
• antaa, ottaa vastaan ja hyödyntää palautetta.

Sisältö:

Lähteiden valinta ja niiden käyttö, referointi, verkkoviestintä, työelämätaidot, asiakaskohtaaminen, 
etätyöskentely, videoneuvottelu, vakuuttava ja tavoitteellinen viestintä, asiatyylisen ammattitekstin 
ominaispiirteet, havainnollistaminen ja palautetaidot.

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus: lähipäivät + Zoom + Moodle-ympäristö.

Toteutustavat:

Kontaktiopetus tai webinaariosallistuminen 6 tuntia, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä etänä 74 tuntia.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden 1. vuosikurssin kandidaattiopiskelijat.

Oppimateriaali:

Opettajan jakama materiaali lähiopetuksessa ja verkossa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen kontakti- ja etäopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Jukka Käräjäoja

Lisätiedot:

Voidaan lukea hyväksi aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella.

900107Y: Terveystieteen tutkimusviestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jukka Käräjäoja

Opintokohteen kielet: suomi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:

2 op / 53 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3. opintovuosi, kevätlukukaudella 4. periodissa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija
• tunnistaa terveystieteellisestä tutkimuksesta aiheen, tavoitteen ja tutkimusaukon
• osaa ilmaista kielellisesti opinnäytetyönsä tutkimusaukon, tavoitteen ja tutkimuskysymykset
• tuntee opinnäytetyön johdantoluvun rakenteen ja tehtävän
• pystyy uudistamaan kirjoittamiseen liittyviä käytänteitään tieteellisen prosessin mukaisiksi
• osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtia opinnäytetyössään
• osaa kirjoittaa opinnäytetyönsä aiheesta yleistajuisesti.

Sisältö:

Kirjoitus- ja tutkimusprosessi, opinnäytetyön rakenne, pääluvut ja niiden tehtävät, johdanto ja tiivistelmä, 
lähteet ja vilppi, yleistajuistaminen ja julkaiseminen.

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus: lähipäivät + Zoom + Moodle-ympäristö.

Toteutustavat:

Kontaktiopetus tai webinaariosallistuminen 4 tuntia, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä etänä 49 tuntia.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaatintyötään tekevät 3. vuosikurssin opiskelijat.

Oppimateriaali:

Opettajan jakama materiaali lähiopetuksessa ja verkossa.
Hakala, J. T. (2008). Uusi graduopas: melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Helsinki: 
Gaudeamus.
Karjalainen, S. & Saxén, L. (2002). Vilppi tieteellisessä tutkimuksessa. Teoksessa Karjalainen, S., 
Launis, V., Pelkonen, R. & Pietarinen. J. (toim.) Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus. 221–
245.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman 
kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.
Mäntylä, K., Rekauf, M. & Toomar, J. (2014) Graka kaulassa – gradun ja kandin tekijän 
selviytymisopas. Helsinki: Finnlectura
Svinhufvud, K. (2007). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.
Svinhufvud, K. (2010 tai myöhempi painos). Gradutakuu. Helsinki: Tammi.
Viskari, S. (2002). Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja 
seminaarityöskentelyyn. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen kontakti- ja etäopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Jukka Käräjäoja

352012Y: Tiedonhaun perusteet, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


11

Opettajat: Grekula, Sirpa Birgitta

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

1 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. vuoden syksy, 2. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kirjaston keskeisimmät palvelut ja osaa etsiä tarvitsemansa 
kirjat ja lehtiartikkelit. 
Opiskelija osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja ja tiedonhaun perusperiaatteita, sekä osaa 
arvioida hakutuloksia.

Sisältö:

Kirjaston palvelut ja kokoelmatietokanta. Tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tiedonhaun 
perusperiaatteet. 
Tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisutyypit, e-kirjakokoelmat.

Järjestämistapa:

Etäopetus

Toteutustavat:

Ajasta riippumaton etäopetus, toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

352013Y Systemaattinen tiedonhaku

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tehtävien suorittaminen oppimisympäristössä määräaikaan mennessä.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Sirpa Grekula

352013Y: Systemaattinen tiedonhaku, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

1 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

3. vuoden kevät, 3. periodi.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa  toteuttaa systemaattisen kirjallisuushaun, sekä osaa arvioida 
hakutuloksia ja tiedonlähteitä.
Opiskelija osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.

Sisältö:

Systemaattinen tiedonhaku tieteenalan tietokannoista, erilaiset tiedonhakutekniikat.
Näyttöön perustuvan tiedon lähteet ja harmaa kirjallisuus.
Tieteenalan keskeiset julkaisukanavat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja 
viitteidenhallintajärjestelmä.

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus

Toteutustavat:

Ajasta riippumaton etäopetus Moodle-oppimisympäristössä, Oulussa läsnäoloa edellyttävä 
pienryhmäopetus.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista:
352012Y Tiedonhaun perusteet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

352012Y Tiedonhaun perusteet

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tehtävien suorittaminen oppimisympäristössä määräaikaan mennessä. Läsnäolo pienryhmäopetuskerroilla.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Sirpa Grekula

A551101: Terveystieteiden perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA551101 Terveystieteiden perusopinnot (AVOIN YO) 25.0 op

Terveystieteiden perusopintokokonaisuus

351208P: Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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ay351208P Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1 (AVOIN YO) 2.0 op

Laajuus:

2 op / 54 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opintovuosi, syyslukukausi, 1. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
tunnistaa elämänkaariajattelun lähtökohtia sekä yleisimpiä kansantauteja 
osaa selittää suomalaista väestörakennetta
tunnistaa terveyden ja hyvinvoinnin käsitteet
osaa nimetä keskeisimpiä syitä ihmisten terveyseroihin
osaa keskustella suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta ja niihin liittyvistä riskitekijöistä  
löytää ja tunnistaa erilaisia digitaalisia sovelluksia terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Sisältö:

Elämänkaariajattelu, suomalaiset kansantaudit, ihmisen terveys ja hyvinvointi sekä digitalisaatio 
terveydenhuollossa.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Aloituswebinaari/-seminaari 2 h ja päätöswebinaari/-seminaari 8 h (aikaan sidottua etäopetusta). Lisäksi 
opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, 
itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse- ja vertaisarviointi 44 h (ajasta riippumatonta etäopetusta). 

Kohderyhmä:

1.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat. 

Esitietovaatimukset:

Ei esitietovaatimuksia.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Kestilä L, Karvonen S (toim.). 2019. Suomalaisten hyvinvointi 2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
 343-256-7

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokset julkaisut. 
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja/tai etäopetukseen ja 
annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson 
osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Opintojakso ei sisällä työelämäyhteistyötä.

Lisätiedot:

Opintojakso tarjotaan lukuvuonna 2020-2021 myös Oulun avoimen yliopiston kautta terveystieteiden 
kurkistuskurssina mm. lukiolaisille. Kurkistuskurssilaisia otetaan lukuvuonna 2020-2021 maksimissaan 20.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-256-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-256-7
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


14

351209P: Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 2, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351209P Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 2 (AVOIN YO) 3.0 op

Laajuus:

3 op / 81 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi
 

Ajoitus:

1. opintovuosi, syyslukukausi, 1. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
saa valmiuksia terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tutkimustiedon hakemiseen, ideointiin ja tiedon 
keräämiseen
saa valmiuksia kirjallisen työn tekemiseen sekä valmiin työn esittämiseen.
osaa muodostaa käsityksen, miten terveyttä ja hyvinvointia voidaan seurata, tutkia ja raportoida.
osaa arvioida kerätyn tiedon luotettavuutta.

Sisältö:

Ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin tutkiminen, elämänkaariajattelu, suomalaiset kansantaudit, ihmisen 
terveys ja hyvinvointi, digitalisaatio terveydenhuollossa, näyttöön perustuva toiminta ihmisen terveyden ja 
hyvinvoinnin tukena, luotettavat tiedonlähteet terveysalalla.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, 
yhteisölliset tehtävät sekä itse- ja vertaisarviointi, yhteensä 73 h (ajasta riippumaton etäopetus). Webinaari
/seminaari 8 h (aikaan sidottu etäopetus).

Kohderyhmä:

1.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Ei esitietovaatimuksia.
 

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso 351208P Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1 on suoritettava samanaikaisesti tai tulee olla 
aiemmin suoritettuna. 

Oppimateriaali:

Kestilä L, Karvonen S (toim.) 2019. Suomalaisten hyvinvointi 2018. (verkossa)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokset julkaisut. 
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Yhteisöllisen tehtävän tekeminen ja esittäminen webinaarissa/seminaarissa. Arviointikriteerit pohjautuvat 
opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Hyväksytty / hylätty
 

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Opintojakso ei sisällä työelämäyhteistyötä.

351210P: Eettisyys ja arvot terveysalan toiminnan perustana, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351210P Eettisyys ja arvot terveysalan toiminnan perustana (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opintovuosi, syyslukukausi, 2. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
määritellä etiikan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden merkityksen terveysalalla  
selittää etiikan eri osa-alueet sekä yleisimmät moraaliteoriat 
tunnistaa ja osaa määritellä terveysalan toimintaa ohjaavat sekä asiakkaan asemaan liittyvät eettiset 
periaatteet, arvot ja lait  
arvioida ja analysoida arvojen toteutumista ja haasteita sekä eettisten periaatteiden ja suositusten 
merkitystä terveysalan konteksteissa 
tunnistaa keskeisimmät tutkimuseettiset periaatteet.  

Sisältö:

Etiikan keskeiset käsitteet, moraaliteoriat, keskeiset terveysalan taustalla olevat sekä toimintaa ohjaavat 
arvot ja lait, terveysalan keskeiset eettiset periaatteet, terveysalan ammattietiikka, eettiset ongelmat ja 
niiden ratkaiseminen terveysalalla, hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimuseettiset kysymykset.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä kontakti- tai 
webinaariosallistumisena 15 h (aikaan sidottua etäopetusta). Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja/tai 
yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät, 
oppimispäiväkirja sekä itse- ja vertaisarviointi 120 h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Kohderyhmä:

1. vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Ei esitietovaatimuksia.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Etiikka hoitotyössä. Leino-Kilpi H, Välimäki M. Sanoma Pro, Helsinki. 2014.
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Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen työskentely verkossa, verkkotehtävät ja 
oppimispäiväkirja. Opintojakson arviointi painottuu oppimispäiväkirjan arviointiin. Lisäksi kurssin 
suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluihin Moodle-oppimisympäristössä, 
ryhmätyön tekemiseen sekä osallistumisen webinaarissa kurssin lopussa. Arviointikriteerit pohjautuvat 
opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / Hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistolehtori/ Yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Opintojakso sisältää työelämälähtöisiä oppimistehtäviä.

351211P: Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351211P Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
 

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opintovuosi, kevätlukukausi, 4. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
määritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset käsitteet, periaatteet, arvot ja 
lähestymistavat
analysoida kansallisia ja globaaleita terveysohjelmia
perustella oman alueensa erityishaasteet ja -erot väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
selittää kestävän kehityksen periaatteiden ja moniammatillisuuden merkitystä yksilöiden, perheiden, 
yhteisöjen ja ympäristön terveyden edistämisessä
keskustella terveysvalmennusta koskevista käsitteistä, teorioista, prosesseista, kirjaamisesta
tulkita tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä
käyttää näyttöön perustuvia, ihmislähtöisiä ja vaikuttavia terveyden edistämisen menetelmiä ja 
hyvinvointiteknologiaa väestön hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö:

Terveyden edistämiseen sisältyvät käsitteet, periaatteet, arvot ja lähestymistavat, kansalliset ja globaalit 
terveysohjelmat, terveysvalmennus ja hyvinvointiteknologia, Suomen väestön terveyshaasteet ja 
terveyserot, yksilöiden, yhteisöjen ja ympäristön terveyden edistäminen kestävän kehityksen periaatteella 
moniammatillisesti toimien, vaikuttavat terveyden edistämisen menetelmät, tartuntatautien ehkäisy ja 
suomalainen rokotusohjelma.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Toteutustavat:

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä ja webinaariosallistumisena 20 h 
(aikaan sidottua etäopetusta). Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely 
ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse-, vertais- ja opettaja-
arviointi 115 h (ajasta riippumatonta etäopetusta). 

Kohderyhmä:

1.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Ei esitietovaatimuksia.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja. 

Oppimateriaali:

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon 
liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen etäopetukseen, itsenäinen 
työskentely, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen sekä hyväksytty yhteisöllinen tehtävä. Opintojakson 
osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty
 

Vastuuhenkilö:

Professori/yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja.

Työelämäyhteistyö:

Opintojaksolla järjestetään asiantuntijaluentoja.

351212P: Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351212P Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
 

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opintovuosi, kevätlukukausi, 3. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
kuvata suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä hyvinvointipolitiikan tavoitteita ja 
tulevaisuudennäkymiä
kuvata ja analysoida suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tavoitteita ja arvoja
kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän keskeisten viranomaisten ja toimijoiden tehtävät ja 
vastuut

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja ammattihenkilöitä ohjaavan lainsäädännön 
periaatteet
analysoida ja arvioida asiakkaan/potilaan asemaan ja oikeuksia sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmässä.

Sisältö:

Suomalaisen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipolitiikan tavoitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat ja viranomaiset, terveyspalvelut, sosiaalipalvelu ja kuntoutus, 
sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollinen ohjaus, sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaava 
lainsäädäntö, strategiat ja ohjelmat, asiakkaan/potilaan asema ja oikeudet sekä ammattihenkilöt sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmässä.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä kontakti- tai 
webinaariosallistumisena 20 h (aikaan sidottua etäopetusta). Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja/tai 
yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä 
itse- ja vertaisarviointi 115 h (ajasta riippumatonta etäopetusta). 

Kohderyhmä:

1.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Ei esitietovaatimuksia.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Keskimäki I, Tynkkynen LK, Reissell E, Koivusalo M, Syrjä V, Vuorenkoski L, Rechel B, Karanikolos 
M. 2019. Finland: Health system review. Health Systems in Transition 21(2):1–166. (verkossa)
Kestilä L, Karvonen S (toim.). 2019. Suomalaisten hyvinvointi 2018. (verkossa)
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen kontakti- tai etäopetukseen, 
itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointikriteerit pohjautuvat 
opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty
 

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Vierailu vähintään yhdessä sosiaali- ja/tai terveyspalveluja tuottavassa julkisessa, yksityisessä tai muussa 
organisaatiossa (mm. sairaala, hyvinvointikeskus, kolmannen sektorin palveluntuottaja).

351213P: Kansainvälisyys terveydenhuollossa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351213P Kansainvälisyys terveydenhuollossa (AVOIN YO) 5.0 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opintovuosi, kevätlukukausi, 4. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuden sekä globalisaation merkityksen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa
tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuteen, globalisaatioon sekä kulttuuriseen osaamiseen liittyviä 
käsitteitä
tunnistaa lainsäädännön vaikutukset kulttuurisen osaamisen taustalla
nimeää kansainvälisesti vaikuttavia terveysjärjestöjä ja selittää niiden toimintaperiaatteita
analysoida kansainvälisyys- ja kulttuuriosaamisen merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
selittää kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa ja osaa seurata 
terveysalan kehitystä kansainvälisesti.
selittää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa.

Sisältö:

Keskeiset kansainvälisyyteen ja kulttuuriosaamiseen liittyvät käsitteet, kansainvälinen liikkuvuus, 
kulttuurisen osaamisen malli, monikulttuurisuus ja eettisyys terveydenhuollossa, kulttuuriset erot, 
kulttuuriosaamiseen ja monikulttuurisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja tulevaisuuden näkymät.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Opintojaksoon sisältyy osallistumista edellyttävä webinaari 5 h (aikaan sidottua etäopetusta). Lisäksi 
opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen oppiminen ohjatussa verkko-oppimisympäristössä sekä 
itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät 126h (ajasta riippumatonta etäopetusta). Yhteinen lukuvuoden 
päätöskonferenssi 4 h (edellyttää läsnäoloa Oulussa).

Kohderyhmä:

1. vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Ei esitietovaatimuksia.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon 
liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja etäopetukseen, 
itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointikriteerit pohjautuvat 
opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / Hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistolehtori/ yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

A551102: Terveystieteiden aineopinnot, 35 - 65 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pirjo Kaakinen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA551102 Terveystieteiden aineopinnot (AVOIN YO) 35.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

Terveystieteiden aineopintokokonaisuus

351214A: Terveystieteet yhteiskunnassa ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

2. opintovuosi, syyslukukausi, 1. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
analysoida yhteiskuntajärjestelmän asettamia reunaehtoja terveyden edistämisessä/hoitotyössä
ymmärtää sairauden ja terveyden sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset, historialliset ja alueelliset 
tekijät
kriittisesti tarkastella yhteiskunnallista keskustelua terveydestä
ymmärtää terveystieteiden mahdollisuudet yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Sisältö:

Terveys ja hyvinvointi nykyajan yhteiskunnassa, terveys sosiaalisena ja kulttuurisena konstruktiona, 
taloudelliset, historialliset ja alueelliset tekijät terveyserojen selittäjinä, terveystieteet ja yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen, yhteiskunnallisen keskustelun seuraaminen ja mielipidekirjoituksen laadinta.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä kontaktiopetuksena tai 
webinaariosallistumisena 20 h (aikaan sidottua etäopetusta). Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja/tai 
yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä 
itse- ja vertaisarviointi 115 h (ajasta ja paikasta riippumatonta etäopetusta). 

Kohderyhmä:

2.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Esitietoina vaaditaan, että A551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op ovat suoritettuna ennen 
opintojaksolle ilmoittautumista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisia suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:
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Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon 
liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen kontakti- tai etäopetukseen, 
itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointikriteerit pohjautuvat 
opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta. 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

351215A: Näyttöön perustuva toiminta, tutkimus ja kehittäminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

2. opintovuosi, syyslukukausi, 2. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollossa
kertoa näyttöön perustuvan toiminnan historiasta ja kehittymisestä
selittää näyttöön perustuvan toiminnan prosessin
perustella näyttöön perustuvan tiedon merkityksen terveysalan ja hoitotyön kehittämisen tukena
kategorioida eri asiantuntijoiden roolit ja vastuut näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä ja 
toimeenpanossa.

Sisältö:

Näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveydenhuollossa; näyttöön perustuvan toiminnan kehittyminen 
Suomessa ja maailmalla; näyttöön perustuvan toiminnan rakenteet, prosessi ja arviointi; näyttöön 
perustuva päätöksenteko; hoitotyön kehittäminen näyttöön perustuvan tiedon avulla, näyttöön perustuva 
toiminta organisaatiotasolla, keskeiset näyttöön perustuvan tiedon julkaisut ja tietokannat (mm. Hotus, 
Käypähoito, Evidence-Based Nursing), asiantuntijuustoimintamalli.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Webinaarit 4 x 3 h (aikaa sidottua etäopetusta), sisältävät aloitusinfon, asiantuntujaluennot ja 
päätöswebinaarin. Itsenäinen ja yhteisöllinen oppiminen ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset 
ja/tai yhteisölliset tehtävät, tenttiin valmistautuminen 120 h (ajasta riippumatonta etäopetusta). Verkkotentti 
3 h (aikaa sidottua etäopetusta).

Kohderyhmä:

2. vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Esitietoina vaaditaan, että A551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op ovat suoritettuna ennen 
opintojaksolle ilmoittautumista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Korhonen A, Jylhä V, Korhonen T, Holopainen A. 2018. Näyttöön perustuva toiminta –tarpeesta 
tuloksiin. Hotus/Skhole, Hoitotyön tutkimussäätiö.
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen webinaareihin, itsenäinen työskentely 
ja annettujen tehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen. Opintojakson arvosana muodostuu tentin 
perusteella. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakson 
osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / Hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

351216A: Moniammatillinen asiantuntijuus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

2. opintovuosi, kevätlukukausi, 3. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
kategorioida eri sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmien tehtäviä, työkuvia ja keskeisimpiä 
osaamisalueita erilaisissa toimintaympäristöissä
määritellä moniammatillisuuden ja sen lähikäsitteet
arvioida moniammatillisen yhteistyön merkitystä terveysalalla
selittää moniammatillisen toiminnan tavoitteita, edellytyksiä, mahdollisuuksia ja haasteita
oikeuttaa asiakas- /potilas- /ihmislähtöisyys osana moniammatillista yhteistyötä
arvioida ja kehittää moniammatillista yhteistyötä terveysalan koulutuksessa ja toimintaympäristöissä.

Sisältö:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä toimivat ammattiryhmät; moniammatillisuuden 
määrittely ja muodot; moniammatillinen asiantuntijuus ja osaaminen sosiaali- ja terveysalalla; asiakas-
/potilas-/ihmislähtöisyys moniammatillisessa yhteistyössä; moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja 
edistäminen. 

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Webinaarit 4 x 3 h (aikaan sidottua opetusta), sisältää aloitusinfon ja asiantuntijaluennot. Lisäksi 
opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja/tai yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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sekä itsenäinen työelämälähtöinen oppimistehtävä, joka arvioidaan ja esitetään webinaarissa tai 
verkkoalustalla 120 h (ajasta riippumatonta etäopetusta). Itse- ja vertaisarviointi 3 h (ajasta riippumatonta 
etäopetusta).

Kohderyhmä:

2.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina vaaditaan, että A551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op ovat suoritettuna ennen 
opintojaksolle ilmoittautumista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Mönkkönen K, Kekoni T & Pehkonen A. 2019. Moniammatillinen yhteistyö. Vaikuttava vuorovaikutus 
sosiaali- ja terveysalalla.
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen kontakti- tai etäopetukseen, 
itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojakson arvosana perustuu 
arvioitavaan oppimistehtävään. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta. 
Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Opintojakso sisältää työelämälähtöisen oppimistehtävän sekä työelämävierailun.

351217A: Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

2. opintovuosi, kevätlukukausi, 3. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
tunnistaa yrittäjyyden merkityksen ja uramahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla.
ymmärtää innovaation käsitteen ja innovaatiotoiminnan periaatteet
tunnistaa sosiaali- ja terveysalan ongelman tai haasteen
soveltaa luovasti innovaatioprosessia tunnistetun ongelman tai haasteen ratkaisemiseksi
esitellä innovaation eri kohderyhmille
tunnistaa palaverikäytänteet ja osaa toimia palavereissa eri rooleissa
laatia palaverimuistion.

Sisältö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Yrittäjyys toimintana ja uravaihtoehtona, uratarinat; palaverit ja palaverikäytänteet innovaatioprosessin 
tukena; innovaatiotoiminta sosiaali- ja terveysalalla; innovaatioprosessi (design sprint -prosessi, pitchaus), 
terveysalan innovaation kehittäminen.

Järjestämistapa:

Verkkototeutus; ongelmalähtöinen ja käänteinen opetus.

Toteutustavat:

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä etäopetuksena, johon sisältyy 
itsenäinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ennakkotehtävät, projektiraportti 
sekä itse-, vertais- ja opettaja-arviointi 95 h (ajasta riippumatonta etäopetusta). Lisäksi opintojaksoon 
sisältyy itsenäisesti toteutettava työelämälähtöinen havainnointitehtävä sekä yhteisöllinen työskentely, joka 
edellyttää ryhmien jäseniltä samanaikaista työskentelyä joko fyysisesti tai etäyhteyden kautta 40 h (aikaan 
sidottua etäopetusta).

Kohderyhmä:

2. vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.
Lukuvuonna 2020-2021 opintojakso tarjotaan vapaavalintaisina opintoina kaikille terveystieteiden 
kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille, syyslukukaudella, 2. periodi.

Esitietovaatimukset:

Ei esitietovaatimuksia.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. (2016). Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just 
five days. Simon and Schuster.
Muu kirjallisuus soveltuvin osin.
Beyond Big and Little: The Four C Model of Creativity by James C. Kaufman & Donald A. 
Beghetto. https://pdfs.semanticscholar.org/f4fc/c5125a4eb702cdff0af421e500433fbe9a16.pdf
Cracking Creativity: The Secrets of Creative Genius by Michael Michalko
Creative Confidence — Unleashing the Creative Potential Within Us All by Kelley, T. & Kelley
Creativity Workout: 62 Exercises to Unlock Your Most Creative Ideas by Edward de Bono
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen yhteisölliseen työskentelyyn, 
itsenäinen työskentely ja ennakkotehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojakson lopussa palautetaan 
ryhmätyönä/yhteisöllisesti laadittu projektiraportti, joka arvioidaan numeraalisesti. Arvosana perustuu 
projektiraportin arviointiin. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.  Opintojakson 
osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistolehtori/Yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Opintojakso sisältää työelämälähtöisiä oppimistehtäviä sekä työelämävierailuja.

Lisätiedot:

Lukuvuonna 2020-2021 opintojakso tarjotaan vapaavalintaisina opintoina yhteistyössä OPITOI!-
opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt -hankkeen -hankkeen kanssa kaikille terveystieteiden opiskelijoille.

351218A: Opetus ja koulutus terveysalalla, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

2. opintovuosi, kevätlukukausi, 4. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
selittää suomalaisen sosiaali- ja terveysalan koulutusjärjestelmän (ISCED-luokitus) sekä 
opetushallituksen ohjelmien pääpiirteet
summata opetus- ja kulttuuriministeriön keskeiset tavoitteet ja strategiat, sekä tunnistaa 
kansainvälisyystoiminnan ja yhteistyötahot
tunnistaa sosiaali- ja terveysalan koulutusjärjestelmän tuottamat tutkinnot sekä niiden rakenteet
ymmärtää sosiaali- ja terveysalan opettajien koulutuksen, osaamisen ja pätevyysvaatimukset.

Sisältö:

Suomalainen sosiaali- ja terveysalankoulutusjärjestelmä ja sen tavoitteet, päämäärät ja erilaiset 
koulutuspoliittiset ohjelmat, korkeakoulutusta ohjaava lainsäädäntö, suomalaisten korkeakoulujen 
kansainvälistyminen, sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmien tutkintojen rakentuminen, sosiaali- ja 
terveysalan opettajakoulutuksen järjestäminen sekä opetusseuranta.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Webinaariosallistumisen sekä opetusseuranta ja terveysalan oppilaitoksiin tutustuminen 16 h (aikaan 
sidottua etäopetusta). Itsenäinen ja yhteisöllinen oppiminen ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, 
itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät 115 h (ajasta riippumatonta etäopetusta). Konferenssi 4 h, kaikille tutkinto-
ohjelmille yhteinen lukuvuoden päätöstapahtuma (Oulussa läsnäoloa edellyttävää opetusta).

Kohderyhmä:

2.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina vaaditaan, että A551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op ovat suoritettuna ennen 
opintojaksolle ilmoittautumista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja. 

Oppimateriaali:

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon 
liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa vertais-, itse- ja opettaja-arviointia. Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja 
etäopetukseen, aktiivinen itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytty 
suorittaminen. Opintojakson arvosana muodostuu arvioitavan tehtävän/tehtävien perusteella. Opintojakson 
osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson 
tavoitteisiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / Hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Opintojaksoon kuuluvat vierailut terveysalan oppilaitoksiin.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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351219A: Johtajuus terveysalalla, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

2. opintovuosi, kevätlukukausi, 4. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
määritellä ja soveltaa terveysalan johtamisen ja johtajuuden peruskäsitteitä terveydenhuollon 
kontekstiin
kuvailla ja arvioida terveysalan johtamisen moniammatillista toimintakenttää ja työtehtäviä
analysoida ja keskustella terveysalan johtajuuden ajankohtaisia haasteita työelämälähtöisesti.

Sisältö:

Terveysalan johtamisen teoreettiset ja käytännölliset perusteet, terveysalan johtajan tehtäväkenttä, erilaiset 
toimenkuvat ja johtamistyön ympäristöt.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Webinaarit 2 h + 2 h ja työelämävierailu pienryhmissä 3 h (aikaan sidottua etäopetusta). Itsenäinen ja 
yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä 50 h sekä itsenäiset ja yhteisölliset 
tehtävät sekä tehtävien esitykset verkossa 75 h (ajasta riippumaton etäopetus sekä aikaan sidottu 
etäopetus). Itse- ja vertaisarviointi 3 h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Kohderyhmä:

2.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina vaaditaan, että A551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op ovat suoritettuna ennen 
opintojaksolle ilmoittautumista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
 

Oppimateriaali:

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon 
liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen kontakti- tai etäopetukseen, 
itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Itse- ja 
vertaisarviointi. Opintojakson arvosana muodostuu itsenäisen kirjallisen tehtävän ja sen esittämisen 
perusteella. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta. Arviointikriteerit 
pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Työelämävierailu tulee olla hyväksytysti suoritettu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintojaksolla tehdään työelämävierailu.

351220A: Teknologiset ratkaisut ja digitalisaatio terveydenhuollossa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi / englanti

Ajoitus:

3. opintovuosi, syyslukukausi, 1. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
tunnistaa terveydenhuollon tieto- ja viestintäteknologian nykyhetken ja tulevaisuuden trendejä
kuvata keskeiset tieto- ja viestintäteknologian termit ja ratkaisut terveydenhuollossa ja osaa nimetä 
niitä vastaavat sovellukset terveydenhuollon palveluissa
tunnistaa digitalisaation tarpeita ja mahdollisuuksia terveydenhuollossa
tunnistaa asiakkaan roolin sote-palvelujen digitalisoituessa ja osaa analysoida sosiaali- ja 
terveydenhuollon digitalisaation vaikutuksia asiakkuuteen ja palveluiden saatavuuteen näyttöön 
perustuen
tunnistaa terveydenhuollon digitalisoinnin haasteita ja mahdollisuuksia johdon näkökulmasta.

Sisältö:

Digitaaliset palvelut, terveydenhuollon digitalisaation vaikutukset asiakkuuteen (asiakkaan osallisuus ja 
omahoito). Digitalisaatio ja hyvinvointiteknologia, sovellukset, tuotteet, palvelut ja laitteet, robotiikka, 
tekoäly. Kansalliset terveystietojärjestelmät Suomessa. Digiosaaminen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa.  Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon johtajuus, digitaalisten sovellusten 
näyttöön perustuva arviointi, digitaaliset sovellukset johtamisen tukena.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Toteutustavat:

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä kontaktiopetuksena tai 
webinaariosallistumisena 20 h (aikaan sidottua etäopetusta). Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja/tai 
yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä 
itse- ja vertaisarviointi 115 h (ajasta riippumatonta etäopetusta). 

Kohderyhmä:

3.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat. Kansainväliset vaihto-opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Esitietoina vaaditaan, että A551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op ovat suoritettuna ennen 
opintojaksolle ilmoittautumista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon 
liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen kontakti- tai etäopetukseen, 
itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointikriteerit pohjautuvat 
opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arviointiasteikko:

1-5 / hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

351221A: Harjoittelu, työpaikalla tapahtuva oppiminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

3. opintovuosi, syyslukukausi, 2. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
määritellä oppimistavoitteitaan ja arvioida niiden toteutumista harjoittelun aikana ja lopussa sekä 
suullisesti että kirjallisesti
noudattaa harjoitteluohjeita, työyhteisön sääntöjä ja alan eettisiä periaatteita
soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja oman alansa työ- ja kehittämistehtävissä
soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa harjoittelussaan
kehittää asiantuntijuuteen liittyvää osaamistaan
tunnistaa henkilökohtaisen kehittymisen jatkuvan seurannan ja tulevaisuuden kehittämishaasteet.  

Sisältö:

Oppimistavoitteiden asettaminen, työelämätaidot, eettinen toiminta, työpaikkavierailut ja tutustumiskäynnit, 
harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelusta sopiminen, harjoittelusuunnitelman laadinta, yksilöllisen 
suunnitelman mukaisesti toteutettu harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa tai kolmannella 
sektorilla, loppuraportin laadinta.

Järjestämistapa:

Työelämävierailut ja harjoittelu valitussa harjoittelupaikassa.

Toteutustavat:

Harjoitteluinfo 2 h, webinaarit 4 h, päätöswebinaari 2 h (aikaan sidottua etäopetusta). Vierailu- ja 
tutustumiskäynnit terveysalan erilaisissa toimintaympäristöissä 6 h (aikaan sidottua 
etäopetusta). Harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelukäytänteistä sopiminen harjoitteluorganisaation 
kanssa 20 h. Harjoittelun toteuttaminen ja arviointi 70 h (aikaan ja paikkaan sidottua 
opetusta). Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa ja laatii yksilöllisen 
harjoittelusuunnitelman yhteistyössä harjoitteluorganisaation kanssa 31 h (ajasta riippumatonta 
etäopetusta).

Kohderyhmä:

3. vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Esitietoina vaaditaan, että A551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op sekä toisen vuoden 
terveystieteiden aineopinnot 30 op ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:
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Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon 
liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Harjoittelun suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhdessä 
ohjaajan kanssa. Harjoittelusuunnitelman ja oppimispäiväkirjan hyväksytty suoritus. Arviointikriteerit 
pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy 
Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / Hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistolehtori/Yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Työelämävierailut. Työelämälähtöinen harjoittelu suoritetaan opiskelijan valitsemassa organisaatiossa.

351222A: Kandidaatintutkielma, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op / 270 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

3. opintovuosi, kevätlukukausi, 3. ja 4. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
laatia tutkimuskirjallisuuden (ja/tai empiirisen) aineiston pohjalta tieteellisen kirjoittamisen ja 
tutkimusperiaatteiden mukaisen kandidaatintutkielman, jossa hän osoittaa tutkimustyön 
osaamisensa sekä tieteellisen kirjoittamisen taitonsa
käyttää terveystieteiden keskeisimpiä viitetietokantoja ja noudattaa tiedonhaun perusperiaatteita
selittää ja keskustella tutkielmastaan sekä laatia kandidaatin tutkielman pohjalta tieteellisen 
konferenssiesityksen tai/ja posterin
arvioida ja antaa palautetta vertaisen kandidaatin tutkielmasta sen eri vaiheissa
ymmärtää tieteellisen tutkimuksen tekemisen prosessin ja sen vaiheet
arvioida kriittisesti oman tutkimuksensa, käytetyn tutkimusaineiston sekä lähdekirjallisuuden 
luotettavuutta
ymmärtää tieteellisen viestinnän lähtökohdat.

Sisältö:

Tutkimusprosessin suunnittelu, toteuttaminen, esittely ja arviointi. Ensisijaisesti tutkimuskirjallisuuteen 
perustuvan, tieteellisiä periaatteita noudattavan kandidaatintutkielman laatiminen.

Järjestämistapa:

Ryhmäohjaus ja seminaari.

Toteutustavat:

Kandidaatin tutkielma laaditaan opiskelijan pääaineen mukaisesta aiheesta. Opiskelijalla on mahdollisuus 
valita aihe siten, että työhön liittyy käytännön työelämäyhteys (työn voi tehdä esim. tilaustyönä) ja aihe on 
linjassa tutkimusyksikön tutkimushankkeiden kanssa. Pienryhmissä tapahtuva ohjaus 6 h ja vertaisarviointi 
4 h (aikaan sidottua etäopetusta) sekä tiedonhaku ja kandidaatin tutkielman kirjoittaminen 240 h, 
kypsyyskokeeseen valmistautuminen 12 h (ajasta riippumatonta etäopetusta). Osallistuminen ja tutkielman 
esittäminen seminaaritilaisuudessa 8 h (edellyttää läsnäoloa Oulussa).
 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kohderyhmä:

3.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuina ennen opintojaksolle ilmoittautumista:
A551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op
352254A Tutkimusmenetelmien perusteet; tieteenfilosofiaa ja metodologiaa 5 op
352253A Tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5 op
352255A Tiedon syntetisointi ja kirjallisuuskatsaus aikaisemman tutkimustiedon kokoamisessa, tieteen 
kehittäminen 5 op

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

352514A Kirjallinen kypsyyskoe, kandidaatin tutkielma 0 op

Oppimateriaali:

Stolt M, Axelin A & Suhonen R (2016) Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Hoitotieteen laitoksen 
julkaisuja, sarja A:73. Turun yliopisto.
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Itsenäinen työskentely, pienryhmissä tapahtuva ohjaus ja seminaari, vertaisarviointi, kandidaatintutkielman 
kirjoittaminen, sen esittely ja siitä keskustelu. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson 
osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja, tohtorikoulutettava.

Työelämäyhteistyö:

Työelämälähtöinen tutkimusaihe.

Lisätiedot:

Valtioneuvoston yliopistojen tutkinnoista antaman asetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan on osoitettava 
saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä kielitaidon ja kirjoitettava 
kandidaatintutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen 
tai ruotsin kielen taitoa. Kts. 352514A Kirjallinen kypsyyskoe, kandidaatin tutkielma.

352514A: Kirjallinen kypsyyskoe kandidaatin tutkielma, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Moona Huhtakangas, Heli-Maria Kuivila

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Pääsääntöisesti kypsyysnäyte kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä. Ks. yliopiston kypsyysnäyteohjeet: 
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/kypsyysnayte

Ajoitus:

Kypsyyskoe liittyy 351222A Kandidaatintutkielmaan ja suoritetaan sen yhteydessä.

Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/kypsyysnayte
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Valtioneuvoston yliopistojen tutkinnoista antaman asetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan on osoitettava 
saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä kielitaidon ja kirjoitettava 
kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Sisältö:

Kypsyyskoe liittyy opiskelijan kandidaatin tutkielman alaan.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Sähköinen tentti Examinarium-tenttiakvaariossa opinnäytetyön ohjaajan kanssa sovitusti.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Hyväksytysti suoritettu kandidaatintutkielma. Kypsyysnäyte liittyy 351222A Kandidaatintutkielmaan 10 op, 
johon osallistumiselle edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut A551101 Terveystieteiden 
perusopinnot 25op; 352254A Tutkimusmenetelmien perusteet; tieteenfilosofiaa ja metodologiaa 5op, 
352253A Tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5 op ja 352255A Tiedon syntetisointi ja kirjallisuuskatsaus 
aikaisemman tutkimustiedon kokoamisessa, tieteen kehittäminen 5 op.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

351222A Kandidaatintutkielma, 10 op

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Moodlesta 
sekä kypsyysnäytteen arvioinnista Oulun yliopiston kypsyysnäyteohjeesta.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta. 

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Opinnäytetyön ohjaaja ja Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen kieli- ja viestintäkoulutuksen 
opettaja.

Työelämäyhteistyö:

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

Lisätiedot:

Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäytteeksi voidaan hyväksyä kandidaatintutkielman suomen- tai 
ruotsinkielinen tiivistelmä, mikäli kielitaito on osoitettu aiemman korkeakoulutukinnon yhteydessä (ks. 

). kypsyysnäyteohjeet
Tämä opintojaksokuvaus koskee terveystieteiden tutkinto-ohjelman OPSin 2020-2021 mukaan opiskelevia.
Aikaisemman, OPSin 2018-2019 mukaisen terveystieteiden tutkinto-ohjelman opintoja (laaja-alaiset 
terveystieteiden kandidaatin opinnot) koskee siirtymäaika, joka koskee lukuvuosia 2018-2019, 2019-2020 
ja 2020-2021. OPSin 2018-2019 opintojen järjestämis- ja toteutustavat voivat vaihdella siirtymäajan aikana. 
Ota yhteyttä vastuuopettajaan tai omaopettajaasi.

352254A: Tutkimusmenetelmien perusteet; tieteenfilosofiaa ja metodologiaa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/kypsyysnayte
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/kypsyysnayte
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3. opintovuosi, syyslukukausi, 1. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
kuvata mitä on tiede ja sen tehtävät
kuvata tieteen kehittymisen vaiheet sekä tieteenalojen jaottelun
määritellä tieteellisen tiedon piirteet ja merkityksen
kuvata keskeiset kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat sekä 
keskeisimmät tutkimusmenetelmät
kuvata tutkimusprosessin eri vaiheet.

Sisältö:

Tieteen sekä tieteellisen tiedon määrittely ja tehtävät, tieteenfilosofiset traditiot tieteen ja 
tutkimusmenetelmien taustalla, terveystieteiden historia ja tieteen kehittyminen, määrällisen ja laadullisen 
tutkimuksen aineistonhankinta ja analyysin pääpiirteittäin sekä tutkimusprosessi, tutkimuksen luotettavuus, 
tieteelliset instituutiot, tieteellinenjulkaiseminen, perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen erot.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla opetusmenetelmillä, jotka sovitaan opintojakson alussa. 
Webinaarit 16 h (aikaa sidottua etäopetusta), itsenäinen ja yhteisöllinen oppiminen ohjatussa verkko-
oppimisympäristössä, itsenäiset ja/tai yhteisölliset tehtävät 116 h ja verkkotentti 3 h (ajasta riippumatonta 
etäopetusta).

Kohderyhmä:

3.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Esitietoina vaaditaan, että A551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op ovat suoritettuna ennen 
opintojaksolle ilmoittautumista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindström, U. Å., Paavilainen, E., Pietilä, A-M., 
Salanterä, S., Vehviläinen-Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. 2016. Hoitotiede. Sanoma Pro Oy. 
Helsinki.
Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara. Tutki ja kirjoita. 2012 Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja/tai etäopetukseen, 
itsenäinen työskentely sekä annettujen tehtävien ja verkkotentin hyväksytty suorittaminen. Opintojakson 
arvosana muodostuu tentin perusteella. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson 
osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta.
Lue lisää   yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5/ hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

352253A: Tutkimusmenetelmät terveystieteissä, 5 op

Voimassaolo: 01.01.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352253A Tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi 

Ajoitus:

3. opintovuosi, syyslukukausi, 1. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
nimetä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen tunnuspiirteet
tunnistaa ja arvioida hyvän tieteellisen kirjoittamisen edellytykset
kuvata tutkimusprosessin päävaiheet
laatia tutkimuksen tavoitteen, tarkoituksen ja tutkimustehtävän/-kysymyksen
kuvata tutkimusaiheeseen sopivat tiedonkeruu- ja analyysimenetelmät sekä tiedonantajien valinnan
kuvailla ja arvioida tutkimuksen ja tutkijan etiikan peruskysymyksiä
arvioida laadullisen ja määrällisen tutkimuksen luotettavuuden peruskysymyksiä
hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa tutkimusmenetelmäopinnoissa.

Sisältö:

Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen tunnuspiirteet ja päävaiheet, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, 
luotettavuuden arviointi, eettiset lähtökohdat, tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin laatiminen sekä 
tieteellinen kirjoittaminen.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus; Google classroom.

Toteutustavat:

Itsenäinen verkkomateriaaliin tutustuminen 80 h. Tiedonhaku ja kirjallisuuteen perehtyminen 30 
h. Harjoitustehtävien/tentin tekeminen 25 h. Yhteensä 135 h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Kohderyhmä:

3.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Esitietoina vaaditaan, että A551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op ovat suoritettuna ennen 
opintojaksolle ilmoittautumista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Polit DF & Beck CT. 2011. Nursing Research. Generating and assessing evidence for nursing 
practice. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia (parts of the publication).
Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (eds.) 2011. The sage Handbook of Qualitative Reseach. 
4th ed. Thousand Oaks, CA:SAGE. (Soveltuvin osin, ainakin osat III (Strategies of Inquiry) ja IV 
(Methods of Collecting and Analyzing Empirical Materials).
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen, itsenäinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä ja verkkotehtävät/tentti. 
Opintojakson arvosana muodostuu harjoitustehtävän/ tentin perusteella. Arviointikriteerit pohjautuvat 
opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / hylätty

Vastuuhenkilö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Opintojaksolla on työelämälähtöisiä oppimistehtäviä.

Lisätiedot:

Tämä opintojaksokuvaus koskee terveystieteiden tutkinto-ohjelman OPSin 2020-2021 mukaan opiskelevia.
Aikaisemman, OPSin 2018-2019 mukaisen terveystieteiden tutkinto-ohjelman opintoja (laaja-alaiset 
terveystieteiden kandidaatin opinnot) koskee siirtymäaika, joka koskee lukuvuosia 2018-2019, 2019-2020 
ja 2020-2021. Opintojen järjestämis- ja toteutustavat voivat vaihdella siirtymäajan aikana. Ota yhteyttä 
vastuuopettajaan tai omaopettajaan.

352255A: Tiedon syntetisointi ja kirjallisuuskatsaus aikaisemman tutkimustiedon kokoamisessa, 
tieteen kehittäminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi / englanti

Ajoitus:

3. opintovuosi, syyslukukausi, 2. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
hakea itsenäisesti tietoa eri tietokannoista
arvioida kriittisesti hakemansa tiedon luotettavuutta ja laatua
tarkastella tieteellistä kirjoittamista prosessin näkökulmasta
perustella omaan tieteenalaan liittyvän tutkimuksen tarvetta
suunnitella tutkimusprosessin valitsemaansa aiheeseen liittyen
kirjoittaa tieteellistä synteesiä.

Sisältö:

Tieteellisen tiedon haku eri tietokannoista, tieteellisten artikkelien luotettavuuden ja laadun arviointi, 
tieteellisen kirjoittamisen harjoitteleminen, tutkimusprosessin suunnitteleminen ja aikatauluttaminen.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus

Toteutustavat:

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä. Reflektio omasta oppimisesta ja 
oppimispäiväkirja. Ideapaperin laatiminen. Yhteensä 135 h (ajasta riippumatonta etäopetusta). 
I moduuli: Tieteellisen tiedon haku eri tietokannoista 27 h.
II moduuli: Tieteellisten artikkelien luotettavuuden ja laadun arviointi 13,5 h.
III moduuli: Tieteellisen kirjoittamisen harjoitteleminen 40,5 h.
IV moduuli: Tutkimusprosessin suunnitteleminen ja aikatauluttaminen 13,5 h.
V moduuli: Omaan tieteenalaan liittyvän ideapaperin luominen kandidaatin tutkielmaa varten 27 h. 
Työstö joka moduulissa: Reflektio omasta oppimisesta ja oppimispäiväkirja 13,5 h.
 

Kohderyhmä:

3.vuoden terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Esitietoina vaaditaan, että A551101 Terveystieteiden perusopinnot 25 op, 352254A Tutkimusmenetelmien 
perusteet; tieteenfilosofiaa ja metodologiaa 5 op sekä 352253A Tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5 op 
ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista.
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Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojaksolla laadittava ideapaperi liittyy opiskelijan kandidaatintutkielmaan (351222A, 10 op).
 

Oppimateriaali:

Polit DF & Beck CT (2011) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing 
practice. 9. ed.
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Jokaisesta moduulista ja oppimispäiväkirjasta opiskelija saa 
pisteitä erillisen ohjeistuksen mukaan. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu näiden 
kokonaispisteiden perusteella. Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja/tai etäopetukseen, itsenäinen 
työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Itse- ja vertaisarviointi. Arviointikriteerit 
pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy 
Moodlesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
 

Arviointiasteikko:

1-5 / hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu

