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Opasraportti

AY - Terveystieteelliset opinnot (2016 - 2017)

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

ay352233A: Hoitotiede (AVOIN YO), 10 op
ay352114A: Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe (AVOIN YO), 6 op
ayA549501: Kuntoutustiede (AVOIN YO), 25 op

Pakollisuus
ay040600P: Kuntoutuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay040610P: Kuntoutuksen asiakasryhmät, asiakkuus ja yhteistyö (AVOIN YO), 5 op
ay040618P: Esteettömyys I (AVOIN YO), 5 op
ay040617P: Kuntoutustieteellinen tutkimus, arviointi ja kehittäminen I (AVOIN YO), 5 op
ay040616P: Kuntoutuksen järjestelmät ja nykykäytännöt I (AVOIN YO), 5 op

ay352251A: Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä (AVOIN YO), 5 op
ay351138A: Terveydenhuollon juridiikka (AVOIN YO), 5 op
ay352232A: Terveyshallintotiede (AVOIN YO), 10 op
ay040404A: Terveysteknologia ja kuntoutus (AVOIN YO), 5 op
A551102: Terveystieteiden aineopinnot, 35 - 65 op
ayA551102: Terveystieteiden aineopintoja (AVOIN YO), 35 op
ayA551101: Terveystieteiden perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Pakollisuus
ay351203P: Johdatus terveystieteisiin (AVOIN YO), 5 op
ay351204P: Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay351207P: Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay351206P: Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö (AVOIN YO), 5 op
ay351205P: Terveydenhuollon koulutuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op

ay352252A: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät (AVOIN YO), 5 op
ay040025Y: Tieto ja tutkimus, Luennot ja tentti (AVOIN YO), 1,5 op
ay040027Y: Tieto ja tutkimus, Oppimistehtävät (AVOIN YO), 1 op
ay040026Y: Tieto ja tutkimus, Ryhmäharjoitukset (AVOIN YO), 1 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

ay352233A: Hoitotiede (AVOIN YO), 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352233A Hoitotiede 10.0 op

Laajuus:
9 op
Ajoitus:
3. vuosi/ syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa määritellä mitä tiede ja tieteellinen tieto ovat sekä kuvata 
hoitotieteen kehityksen, tutkimuskohteet, lähestymistavat ja tutkimuksen lajit. Opiskelija osaa keskustella 
hoitotieteen tulevaisuudesta sekä analysoida ja arvioida hoitotieteellistä teoriaa sekä määritellä näyttöön 
perustuvan toiminnan.
Sisältö:
Tiede, tieteellisyys ja hoitotiede. Hoitotiede ja tutkimus. Hoitotieteen kehitys, tutkimuskohteet, lähestymistavat ja 
tutkimuksen lajit. Hoitotieteen tulevaisuus. Hoitotieteellisen teorian rakenne, teorian kehittämisen lähestymistavat, 
teorian kehittämis- ja arviointiprosessi. Näyttöön perustuva toiminta.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus.
Toteutustavat:
Ohjatut harjoitukset 50h, pienryhmätyöskentely 20h, itsenäinen työskentely 75h ja kirjallisen tehtävän tekeminen 
98h.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat.
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. 2007 tai uudempi. Hoitotiede, Helsinki, WSOY.
Lauri S. & Kyngäs. H. 2005. Hoitotieteen teorian kehittäminen. WSOY.
McEwen, M. & Wills, E.M. Theoretical basis for nursing. Second Edition. Lippincott Williams& Wilkins 2007, sivut 
1-114, 224-272. Väitöskirja, jossa on kehitetty teoriaa tai artikkelit, joissa kuvataan teorian kehittäminen.
Muu ajankohtainen kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen luennolle ja ryhmätyöskentelyyn. Kirjallinen tehtävä.
Arviointiasteikko:
1-5/ hylätty
Vastuuhenkilö:
Pirjo Kaakinen.

ay352114A: Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe (AVOIN YO), 6 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352114A Kandidaatin tutkielma 6.0 op

Lähtötasovaatimus:
Edellytyksenä osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut seuraavat opinnot:
Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 4op (352251),
Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I 3,5op (352252A-01), ja
Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät II 3,5op (352252A-02).
Laajuus:
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10 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
3. vuosi/ kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa laatia tutkimuskirjallisuuden ja/tai empiirisen aineiston pohjalta 
tieteellisen kirjoittamisen ja tutkimusperiaatteiden mukaisesti kandidaatintutkielman. Opiskelija osaa selittää ja 
keskustella tutkielmastaan. 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:
Tutkimusprosessin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Tutkimuskirjallisuuden ja/tai empiirisen aineiston 
pohjalta tieteellisiä periaatteita noudattavan kandidaatintutkielman laatiminen. Kandidaatin tutkielma laaditaan 
oman suuntutumisen/pääaineen mukaisesta aiheesta. Kirjallinen kypsyyskoe.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Pienryhmissä tapahtuva ohjaus ja seminaari 16h, toisen opiskelijan opponointi 4h, tiedonhaku ja kirjallisuuden 
lukeminen 100h, kandidaatin tutkielman kirjoittaminen 138h, kypsyyskokeeseen valmistautuminen ja kypsyyskoe 
12h.
Kohderyhmä:
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.
Oppimateriaali:
Kandidaatintutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Itsenäinen työskentely, pienryhmissä tapahtuva ohjaus ja seminaari, kandidaatintutkielman kirjoittaminen, sen 
esittely ja siitä keskustelu sekä kirjallinen kypsyyskoe.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tohtorikoulutettava
Työelämäyhteistyö:
Ei

ayA549501: Kuntoutustiede (AVOIN YO), 25 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A549501 Kuntoutus 15 ov 25.0 op

Osaamistavoitteet:
Kuntoutustiede on moni- tai poikkitieteellinen oppiaine, jonka perusta on sosiaalitieteissä, käyttäytymistieteissä ja 
terveystieteissä. Kuntoutustiede on myös kuntoutukseen ja kuntoutumiseen kohdistuva, eri tieteiden teoria- ja 
käsitepohjaa hyödyntävä soveltava tieteenala. Kuntoutusta voidaan kuvata myös yhteiskunnallisena 
toimintajärjestelmänä ja moniammatillisena toimintaprosessina. Kuntoutus muuttuu sisällöltään ja 
toimintatavoiltaan yhteiskunnan muuttuessa, ja kuntoutustarvetta aiheuttavat tilanteet vaihtelevat 
yhteiskunnallisen tilanteen ja ihmisen elämänvaiheen mukaan. Kuntoutustiedettä opiskeleva tarvitsee tietoa sekä 
yhteiskunnasta, työelämästä ja eri palvelujärjestelmistä että sosiaalis-kulttuurisen ja fyysisen toimintaympäristön 
merkityksestä ihmisen elämänhallinnassa ja arkielämän toiminnassa. Opinnot antavat opiskelijalle käsityksen 
kuntoutustieteen käsitteellis-teoreettisesta perustasta ja perehdyttävät kuntoutustieteen tutkimuksen ja arvioinnin 
lähestymistapoihin. Opinnot soveltuvat erityisesti sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja eri kuntoutusalojen 
työntekijöille kuten fysio- ja toimintaterapeuteille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille, suunnittelijoille, 
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asiakasneuvojille, opettajille, työvoimaneuvojille ja vakuutussihteereille. Terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden ja 
kasvatustieteiden opiskelijat voivat hyödyntää opintokokonaisuutta sivuaineopintoina, ja lääkäreille ne soveltuvat 
kuntoutuksen erityispätevyyden kurssimuotoiseksi koulutukseksi.
Sisältö:
Kuntoutustieteen perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:
Kuntoutuksen perusteet (5 op) - ay040600P 
Kuntoutuksen asiakasryhmät, asiakkuus ja yhteistyö (5 op) - ay040610P 
Kuntoutuksen järjestelmät ja nykykäytännöt I (5 op) - ay040616P 
Kuntoutustieteellinen tutkimus, arviointi ja kehittäminen I (5 op) - ay040617P 
Esteettömyys I (5 op) - ay040618P
Järjestämistapa:
Verkko-opinnot
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat.
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kunkin opintojakson kohdalla erikseen.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Pakollisuus

ay040600P: Kuntoutuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040600P Kuntoutuksen perusteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija oppii ymmärtämään kuntoutuksen monialaisena toimintakokonaisuutena, moni- ja 
poikkitieteellisenä tieteenalana, yksilön muutosprosessina sekä yhteiskunnallisena toimintajärjestelmänä. 
Hän saa yleiskuvan kuntoutuksen muuttumisesta yhteiskunnan kehityksen myötä. Opiskelija oppii myös 
käyttämään kuntoutuksen tärkeimpiä peruskäsitteitä ja ymmärtämään niiden taustalla olevat teoreettisia 
näkökulmia.

Sisältö:

Kuntoutuksen käsite ja määrittelytavat. Kuntoutuksen nykytilanne historiallisten kehitysvaiheiden ja 
keskeisten kehitysulottuvuuksien pohjalta. Kuntoutuksen arvot. Kuntoutus yhteiskunnallisena 
toimintajärjestelmänä hyvinvointivaltiossa. Kuntoutuminen oppimisprosessina ja yksilön ja ympäristön 
muutosprosessina. Toimintakyky, valtaistuminen ja sosiaalinen osallisuus. Kuntoutuksen 
vajavuuskeskeisen ja ekologisen mallin pääpiirteet.

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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1. Verkko-opetusmateriaali 
2. Järvikoski, A. & Härkäpää, K.: Kuntoutuksen perusteet. WSOY, 2011. 
3. Kallanranta, T. & Rissanen, P. & Vilkkumaa I. (toim.) 2001: Kuntoutus. Duodecim (634 s.) tai uudempi 
versio Kallanranta, T. & Rissanen, P. & Suikkanen, A. (toim.): Kuntoutus. Duodecim.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Kristiina Härkäpää

Lisätiedot:

Opetuksesta vastaa: Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

ay040610P: Kuntoutuksen asiakasryhmät, asiakkuus ja yhteistyö (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040610P Kuntoutuksen asiakasryhmät, asiakkuus ja yhteistyö 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija perehtyy kuntoutuksen asiakkuuden muotoutumiseen ja saa monipuolisen kuvan kuntoutuksen 
asiakkaista ja eri asiakasryhmistä sekä tutustuu asiakstyön edellyttämien moniammatillisten 
kuntoutusryhmien muodostamiseen ja työskentelytapoihin.

Sisältö:

1. Asiakkuuden muotoutuminen ja asiakkaan rooli. 2. Asiakkaan asiantuntijuus- kuntoutujan ja kuntouttajan 
rooli. Asiakkuuden ydin. 3. Asiakkaat ja yhteisöllisyys. 4. Kuntoutuksen asiakasryhmät ja erilaiset 
asiakkuudet. 5. Kuntoutuja kuntoutuksen organisaatiossa. 6. Asiakastilanteiden tarkastelu ja ohjaaminen 
toiminnallisin menetelmin. 7. Yksilölliset polut kuntoutuksessa. 8. Tiimityö ja moniammatillisuus. 9. 
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta ja tavoitteet. Kuntoutumisen tavoitteet.

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Toteutustavat:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Oppimateriaali:

Kallanranta T. Rissanen P, Suikkanen A. (toim.) 2008. Kuntoutus. Duodecim. Soveltuvin osin.
Kokko, R.-L. 2003. Asiakas kuntoutuksen yhteistyöryhmässä. Institutionaalisen kohtaamisen jännitteitä. 
Kuntoutussäätiö.
Koukkari M. 2010.  Tavoitteena kuntoutuminen. Kuntoutujien käsityksiä kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta 
ja kuntoutumisesta. Väitöskirja. Acta Universitatis Lapponiensis 179, Rovaniemi.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Sipari S. 2008.  Kuntouttava arki lapsen tueksi. Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan 
rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and 
Social Research 342, Jyväskylän yliopisto.
Järvikoski A, Hokkanen L, Härkäpää K. (toim.). Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten 
lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Helsinki: Kuntoutussäätiön tutkimuksia 80/2009.
Kuntoutus-lehden edeltävä kokonainen vuosikerta soveltuvin osin.
Ajankohtaisia artikkeleita ja tutkimuksia.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Heidi Ruotsalainen ja Pirjo Kejonen.

Lisätiedot:

Opetuksesta vastaa: Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.

ay040618P: Esteettömyys I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040618P Esteettömyys I 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt laaja-alaisesti kuntoutujan esteettömän fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen toimintaympäristön arvioimiseen, luomiseen ja ylläpitämiseen. Opiskelija 
ymmärtää esteettömyyden merkityksen kuntoutujan maksimaalisen työ-ja toimintakyvyn edellytyksenä.

Sisältö:

Keskeisiä asioita ovat mm. toimintakyvyn ulottuvuudet eri-ikäisillä ihmisillä, syrjintään liittyvät ongelmat, 
yhdyskuntasuunnittelu, työelämän esteettömyysratkaisut sekä kommunikaation ja tietoyhteiskunnan 
haasteet kuntoutuksessa. Lisäksi opintojaksolla arvioidaan ICF-mallin avulla kuntoutujan toimintakykyä ja 
elinympäristön tilaa.

Toteutustavat:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Oppimateriaali:

1. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF. Stakes 2004. 
2. Salminen, A-L. (toim.): Apuvälinekirja. Kehitysvammaliitto 2003. 
3. Voutilainen P. & Vaarama M.: Toimintakykymittareiden käyttö ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnissa. 
Stakes raportteja 2005:7. 
4. Lepola O. & Villa S. (toim.): Syrjintä Suomessa 2006. Ihmisoikeusliitto ry 2007. 
5. Hurnasti T.: Apuvälinepalveluja ohjaavien käsitteiden tulkintaa. Stakesin työpapereita 2006:22. 
6. Aalto A-M. ym.: RAND-36 Terveyteen liittyvä elämänlaadun mittarina. Mittarin luotettavuus ja 
suomalaiset väestöarvot. Stakes tutkimuksia 1999:101. 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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7. Ilmarinen J.: Pitkää työuraa! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan Unionissa. Työterveyslaitos ja 
STM 2005. 
8. Terveys 2015 Kansanterveysohjelma. STM julkaisuja 2001:4.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Dos. Eeva Leino, TtM Maria Luojus ja TtM Anne Kanto-Ronkanen

Lisätiedot:

Opetuksesta vastaa Kuopion yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.

ay040617P: Kuntoutustieteellinen tutkimus, arviointi ja kehittäminen I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040617P Kuntoutustieteellinen tutkimus, arviointi ja kehittäminen I 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

1) Opiskelija saa yleiskuvan kuntoutustieteen tehtävistä ja keskeisitä tutkimustarpeista kuntoutuksen eri 
osa-alueilla. Hän tutustuu kuntoutuksen arvioinnin ja kuntoutustieteellisen tutkimuksen tavanomaisiin 
tutkimusmenetelmiin ja oppii arvioimaan niiden soveltuvuutta erilaisiin tutkimustehtäviin. Opiskelija tutustuu 
esimerkkien valossa muutamiin kuntoutuksen laatua ja hyviä käytäntöjä arvioiviin tutkimuksiin sekä eri 
menetelmin toteutettuihin kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksiin. Hän tutustuu esimerkkien valossa 
Euroopan Unionin käynnissä oleviin ohjelmiin ja eri ministeriöiden ja Kelan toteuttamiin kehittämisohjelmiin 
ja -hankkeisiin. 
2) Hän perehtyy tutkimusartikkelin tai julkaisun perinteiseen rakenteeseen (johdanto, teoreettis-
käsitteellinen tausta, tavoitteet ja tutkimuskysymykset, menetelmät, eettiset kysymykset, tulokset sekä 
johtopäätökset ja pohdinta) ja erilaisiin sovelluksiin. Hän oppii arvioimaan kriittisesti julkaisuja ja tekemään 
niitä koskevia parannusehdotuksia.

Sisältö:

1) Kuntoutuksen tutkimuksen ja arvioinnin eri osa-alueet ja tutkimusstrategiat. Kuntoutuksen 
vaikuttavuuden arviointi sekä toimintaprosessien ja hyvien käytäntöjen arviointi. 
2) Tutustutaan verkkomateriaalin avulla tutkimus- ja arviointijulkaisuihin (löytyy Optimassa). 
3) Perehdytään Euroopan Sosiaalirahaston käynnissä olevaan ohjelmaan sekä eri ministeriöiden piirissä 
käynnistettyihin valtakunnallisiin ohjelmiin. 
4) Yhden kuntoutustieteellisen artikkelin tarkastelu sekä tavoitteita, tuloksia ja johtopäätöksiä koskeviin 
kysymyksiin vastaaminen pienryhmissä.

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Aalto, A-M. ym. (toim.) 2002: Kannattaako kuntoutus? Asiantuntijakatsaus eräiden kuntoutusmuotojen 
vaikuttavuudesta Stakes (158 s.), Helsinki,; 
Järvikoski, A. et al. 2003: Kuntoutuksen tutkimus: tehtävät ja mahdollisuudet. Kuntoutus 2003:4:20-32; 3. 
Robson C. 2001: Käytännön arvioinnin perusteet. Tammi (222 s.). Yksi artikkeli pienryhmässä 
käsiteltäväksi (artikkeli saatavana Optimassa).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Prof. Kristiina Härkäpää

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Opetuksesta vastaa: Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

ay040616P: Kuntoutuksen järjestelmät ja nykykäytännöt I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040616P Kuntoutuksen järjestelmät ja nykykäytännöt I 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee kuntoutuksen palvelujärjestelmien toimintatavat ja verkostot 
yhteiskunnan, yhteisöjen sekä erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien näkökulmista. Opiskelija osaa kriittisesti 
pohtia kuntoutuksen toteutumisen ongelmakohtia sekä palvelujärjestelmien välisiä vastuukysymyksiä ja 
hallitsee kuntoutuksen asiakaskohtaisen suunnittelun perusteet.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään lääkinnällisen-, ammatillisen-, sosiaalisen- ja kasvatuksellisen kuntoutuksen 
palvelujärjestelmien toimintaan ja sitä ohjaavaan lainsäädäntöön, palvelujärjestelmien alueellisiin 
sovellutuksiin sekä työn- ja vastuunjakoon. Opintojaksolla käsitellään kuntoutus- ja palvelusuunnitelmia, 
niiden merkitystä sekä toimivuuden edellytyksiä.

Toteutustavat:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Oppimateriaali:

1. Järvikoski A. & Härkäpää K.: Kuntoutuksen perusteet. WSOY, 2011. 
2. Kallanranta T., Rissanen P. & Vilkkumaa I.: Kuntoutus. Duodecim, 2007. 
3. Työterveys ja kuntoutus, työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö. STM 
selvityksiä 2007:60. 
4. Kuntoutuksen verkkopalvelu KunNet (www.kunnet.fi) ja muu erikseen ilmoitettava materiaali.

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


9

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Dos. Eeva Leino, TtM Maria Luojus ja TtM Anne Kanto-Ronkanen

Lisätiedot:

Opetuksesta vastaa Itä-Suomen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.

ay352251A: Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä (AVOIN YO), 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352251A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5.0 op

Laajuus:
4 op
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa valita tutkimusaiheeseen sopivia tutkimusmenetelmiä, tietää hyvän tieteellisen kirjoittamisen 
edellytykset, osaa arvioida ja soveltaa tutkimuksen ja tutkijan etiikan peruskysymyksiä, osaa laatia 
tutkimussuunnitelman.
Sisältö:
Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, luotettavuuden arviointi, eettiset lähtökohdat, 
tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin laatiminen.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset 25h, verkkotyöskentely 10h, itsenäinen ja ryhmätyöskentely 73h.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat.
Oppimateriaali:
Ajankohtainen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja ryhmätyöskentelyyn.
Arviointiasteikko:
1-5/hylätty
Vastuuhenkilö:
Pirjo Kaakinen

ay351138A: Terveydenhuollon juridiikka (AVOIN YO), 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351138A Terveydenhuollon juridiikka 3.0 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:
3 op
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä terveyspalvelujen tuottamista sääntelevän lainsäädännön. 
Opiskelija osaa määritellä 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.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus.
Toteutustavat:
Luennot 10h, itsenäinen työskentely 51h, tenttiin valmistautuminen ja verkkotentin suorittaminen 23h.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat.
Oppimateriaali:
1. Lohiniva-Kerkelä, Mirva. Terveydenhuollon juridiikka 2007. Helsinki: Talentum, 2007. JA HE 9072010 vp. 
Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain 
muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi (saatavilla 
eduskunnan palvelimelta  , tarkemmin www.eduskunta.fi http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/?${APPL}
=akirjat&${BASE}=akirjat&${THWIDS}=0.32/1411473212_44371&${TRIPPIFE}=PDF.pdf
2. Seuraavat säädökset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 
Potilasvahinkolaki (585/1986)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)   
Mielenterveyslaki (1116/1990) 
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, kirjallinen tehtävä ja verkkotentti.
Arviointiasteikko:
1-5/hylätty
Vastuuhenkilö:
Tuntiopettaja Mirva Lohiniva-Kerkelä

ay352232A: Terveyshallintotiede (AVOIN YO), 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352232A Terveyshallintotiede 10.0 op

Laajuus:
9 op
Ajoitus:
2. vuosi/ kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija pystyy analysoimaan terveyshallintotieteen tutkimusalaa, sen kehitystä ja historiaa siten, että hän 
kykenee koostamaan siihen perustuen esseen. Opiskelija kykenee rakentamaan kansallisen ja kansainvälisen 
terveyspolitiikan kehyksen teemakeskustelussa.
Sisältö:
Terveyshallintotiede tutkimusalueena ja oppiaineena sekä keskeiset käsitteet ja tarkastelutavat. Terveydenhuollon 
hallinnon historiallinen kehitys.
Järjestämistapa:

http://www.eduskunta.fi/
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/?$%7bAPPL%7d=akirjat&$%7bBASE%7d=akirjat&$%7bTHWIDS%7d=0.32/1411473212_44371&$%7bTRIPPIFE%7d=PDF.pdf
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/?$%7bAPPL%7d=akirjat&$%7bBASE%7d=akirjat&$%7bTHWIDS%7d=0.32/1411473212_44371&$%7bTRIPPIFE%7d=PDF.pdf
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Kontaktiopetus.
Toteutustavat:
Luennot 8h, itsenäinen työskentely 53h, kirjallinen tehtävä 60h; teemakeskusteuryhmä 10h ja 111h itsenäinen 
työskentely 53h.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat.
Oppimateriaali:
Ajakohtainen kirjallisuus ja sosiaali- ja terveyspoliittinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tietopohjan kokoava essee ja opiskelijoiden toteuttama teemaskeskustelu ryhmissä.
Arviointiasteikko:
1-5/hylätty. Essee 50% ja teemakeskustelun toteuttaminen 50%
Vastuuhenkilö:
Professori Leena Paasivaara

ay040404A: Terveysteknologia ja kuntoutus (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040404A Terveysteknologia ja kuntoutus 5.0 op

Lähtötasovaatimus:
Ei
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ikääntymiseen ja toimintakyvyn heikkenemiseen liittyviä 
ominaispiirteitä sekä tunnistaa vajaakuntoisuuteen sekä sairauksien ja traumojen aiheuttamaan vammaisuuteen 
liittyviä toimintakyvyn muutoksia toimintakyvyn eri osa-alueilla. Opiskelija osaa selittää ympäristön suunnittelun 
merkityksen ikääntyneiden ja vammaisten itsenäisen elämän ja esteettömän liikkumisen kannalta. Opiskelija osaa 
kuvata apuvälineiden hankintaprosessin. Opiskelija osaa suunnitella kuntoutuksen, esteettömän ympäristön ja 
apuvälineiden avulla ikääntymiseen, vammaisuuteen ja vajaakuntoisuuteen liittyvien toimintakykyongelmien 
helpottamista.
Sisältö:
Ikääntyminen ja toimintakyvyn muutokset. Esteetön ympäristö ja liikuntavammaisuus. Ympäristön hallintalaitteet. 
Ajokyvyn arviointi ikääntyneillä. Apuvälineiden hankintaprosessi.
 
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat.
Oppimateriaali:
Optima verkko-oppimisympäristössä oleva luentomateriaali ja opiskelumateriaali. Ajankohtaisia artikkeleita ja 
tutkimuksia. Apuvälinepalveluja ohjaava lainsäädäntö. Heikkinen E. ym. (toim.) 2008(tai uudempi). Gerontologia. 
Kustannus Oy Duodecim. Matikainen E. ym. (toim.) 2004. Toimintakyky. Kustannus Oy Duodecim. STM, 
Apuvälineiden laatusuositus. Julkaisuja 2003:7. Verkkojulkaisu Apuvälineiden osto-opas. Anna-Liisa Salminen. 
2003.(toim.) Apuvälinekirja. Kehitysvammaliitto.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Verkko-opinnot; verkkoluentoihin ja kirjallisuuteen perehtyminen, osatehtävät aiheittain sekä kokonaistehtävä 
opintojakson yhdestä teemasta.
Arviointiasteikko:
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1-5/hylätty.
Vastuuhenkilö:
Professori Markku Alen.

A551102: Terveystieteiden aineopinnot, 35 - 65 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA551102 Terveystieteiden aineopinnot (AVOIN YO) 35.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

ayA551102: Terveystieteiden aineopintoja (AVOIN YO), 35 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A551102 Terveystieteiden aineopinnot 35.0 op

ayA551101: Terveystieteiden perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A551101 Terveystieteiden perusopinnot 25.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

Pakollisuus

ay351203P: Johdatus terveystieteisiin (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351203P Johdatus terveystieteisiin 5.0 op

Laajuus:

5 op

Ajoitus:

Syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa käyttää sähköistä oppimisympäristöä, opiskella itsenäisesti sekä kriittisesti arvioida omaa 
oppimisfilosofiaa, -tyyliä ja -prosessia terveystieteiden opiskelussa. Opiskelija osaa määritellä tieteen 
käsitteen sekä tieteiden kentän. Opiskelija osaa määritellä ja selittää terveystieteiden aseman tieteiden 
kentässä. Opiskelija osaa tunnistaa terveystieteiden ajankohtaisia kysymyksiä Suomessa ja 
kansainvälisesti terveyshallintotieteen, hoitotieteen ja terveystieteiden opettajuuden näkökulmista.

Sisältö:

Sähköinen oppimisjärjestelmä Optima, henkilökohtainen oppimisfilosofia, -tyyli ja -prosessi terveystieteiden 
opiskelussa. Tieteen kenttä ja terveystieteiden asema tieteiden kentässä. Terveystieteiden ajankohtaiset 
kysymykset.

Järjestämistapa:

Ohjattu opiskelu Optimassa.

Toteutustavat:

Itsenäinen työskentely, sähköiseen oppimisympäristöön Optimaan tutustuminen 8h, kirjallisuuteen 
perehtyminen sekä käsitekartan laatiminen 19h, (kirjallisuushaut/ tieteellisen kirjallisuuden etsiminen
/hakeminen sekä lukeminen 85h, tenttiin valmistautuminen ja verkkotentin suorittaminen 23h.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Oppimateriaali:

Kirjallisuus sekä muu materiaali Optimassa, aiheeseen liittyvät ajankohtaiset tieteelliset artikkelit sekä 
kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen, itsenäinen opiskelu. Opiskelijat perehtyvät kirjallisuuteen, harjoittelevat tekemään 
kirjallisuushakuja, perehtyvät ajankohtaisiin, tieteellisiin kansallisiin ja kansainvälisiin artikkeleihin, laativat 
oppisisällöstä käsitekartan sekä suorittavat verkkotentin. Opintojaksolla käytetään jatkuvaa itse- ja 
opettajan arviointia.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/ hylätty

Vastuuhenkilö:

Tohtorikoulutettava (hallintotiede)

ay351204P: Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351204P Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet 5.0 op
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Laajuus:

5 op

Ajoitus:

Syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa:
määritellä terveydenhuollon toiminnan filosofiaa, etiikkaa sekä arvoja tunnistaa ja määritellä 
terveydenhuollon toimintaa ohjaavat sekä asiakkaan asemaan liittyvät eettiset periaatteet ja normit.
tunnistaa keskeisimmät eettiset kysymykset terveydenhuollossa, osaa vertailla terveydenhuollossa 
sekä potilashoidossa ilmeneviä eri ammatti- ja työskentelykulttuureihin liittyviä eettisiä normeja ja 
sääntöjä.
arvioida kriittisesti eettistä päätöksentekoa terveydenhuollossa.
määritellä näyttöön perustuvan toiminnan.
tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheet
määritellä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erityispiirteet
tunnistaa terveystieteellisen tutkimuksen keskeisimmät eettiset periaatteet
valita tutkimukseen soveltuvia lähteitä
soveltaa tieteellisen kirjoittamisen perusteita omassa toiminnassaan

Sisältö:

Terveydenhuollon eettiset periaatteet, terveydenhuollon ammattietiikka, eettisten kysymysten tarkastelu 
erilaisista näkökulmista sekä kulttuurin vaikutus terveydenhuollossa. Näyttöön perustuva toiminta. 
Kirjallisuus katsauksen laatiminen. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erityispiirteet. Tutkimusprosessin 
eteneminen. Tieteellisen kirjoittamisen ja viittauskäytänteiden perusteet.

Järjestämistapa:

Ohjattu opiskelu Optimassa.

Toteutustavat:

Itsenäinen työskentely ja kirjallisuuteen perehtyminen 80h, tiedon arviointi sekä kirjallisen tehtävän 
tekeminen 40h. Verkkotenttiin valmistautuminen ja verkkotentin tekeminen 15h.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Oppimateriaali:

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENE:n internet sivuilla oleva 
materiaali ja raportit, sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta (julkaisu 32/ETENE), soveltuva kansallinen ja 
kansainvälinen tieteellinen kirjallisuus annetaan Optimassa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen, itsenäinen työskentely. Kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjallinen tehtävä. Opintojakso 
arvioidaan kirjallisen työn ja verkkotentin perusteella. Opintojaksolla käytetään jatkuvaa itse- ja opettajan 
arviointia.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/ hylätty

Vastuuhenkilö:

Tohtorikoulutettavat (hoitotiede)

ay351207P: Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:
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351207P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Ajoitus:

Syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä suomalaisen terveydenhuoltoa ohjaavan lainsäädännön periaatteet. Opiskelija 
osaa kuvata ja kriittisesti arvioida terveydenhuollon johtamisen perusteita.

Sisältö:

Terveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö (terveydenedistäminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstö, yhdenvertaisuus). Terveydenhuollon hallintoa ohjaava lainsäädäntö, 
terveydenhuollon johtamisen perusteet.

Järjestämistapa:

Ohjattu opiskelu Optimassa.

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuteen perehtyminen 77h, tiedon arviointi sekä kirjallisen tehtävän tekeminen 
58h.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Oppimateriaali:

Suomen eduskunnan, sosiaali- ja terveysministeriön, tilastokeskuksen ja oikeusministeriön internet sivut 
sekä julkaisut, Suomen lainsäädäntö. Muu soveltuva kansallinen ja kansainvälinen tieteellinen kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen, itsenäinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen, kirjallisen tehtävän tekeminen. Opintojakso 
arvioidaan kirjallisen tehtävän perusteella.

Arviointiasteikko:

 Hyväksytty/ hylätty:

Vastuuhenkilö:

Tohtorikoulutettava (hallintotiede)

ay351206P: Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö (AVOIN YO), 5 
op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351206P Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5.0 op

Laajuus:

5 op

Ajoitus:

Syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän ja kansanterveysohjelmien periaatteet 
sekä vertailla niitä WHO:n ohjelmiin. Opiskelija tunnistaa terveydenhuollon keskeiset moniammatillisen 
yhteistyön toimintatavat ja -muodot.  Opiskelija osaa syventää tietoaan ja soveltaa oppimaansa 
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oppimistehtävän aikana. Opiskelija osaa suunnitella ja määritellä uuden terveydenedistämisen ohjelman 
sekä perustella sitä eettisestä, tieteellisestä ja asiakkaan terveyden näkökulmasta.

Sisältö:

Sosiaali- ja terveysministeriö, sen tavoitteet ja velvollisuudet/vastuut, startegiat ja ohjelmat. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, suomalainen terveyspolitiikka. Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, 
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja sosiaaliturva. Maailman terveysjärjestö. Moniammatillisen 
terveydenedistämisohjelman suunnittelu. Moniammatillinen yhteistyö ja asiakkaan tukeminen.

Järjestämistapa:

Ohjattu opiskelu Optimassa

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu Optimassa. Opintojakson ensimmäisen osan aikana kirjallisuuteen perehtyminen ja 
verkkotentti 81h. Toisen osan aikana kirjallisuuteen perehtyminen 40h, essee -tehtävän tekeminen sekä 
terveydenedistämiseen suunnatun esitteen laatiminen 20h.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Oppimateriaali:

Sosiaali- ja terveysministeriön, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, terveysjärjestön netti sivuilla oleva 
materiaali ja julkaisut. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja soveltuva tieteellinen kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Itsenäinen opiskelu. Ensimmäisessä osiossa kirjallisuuteen perehtyminen ja verkkotentti. Toisessa osiossa 
terveydenedistämiseen suunnatun esitteen laatiminen sekä kirjallisen tehtävän tekeminen. Kirjallisessa 
tehtävässä perustellaan laaditun esitteen näkökulma sekä kuvataan työn eteneminen. Opintojaksolla 
käytetään jatkuvaa . Itse- ja opettajan arviointia.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/ hylätty

Vastuuhenkilö:

Tohtorikoulutettava (hallintotiede)

ay351205P: Terveydenhuollon koulutuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351205P Terveydenhuollon koulutuksen perusteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Ajoitus:

Syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä ja kuvata suomalaisen sosiaali- ja terveysalan koulutusjärjestelmän (ISCED- 
luokitus) sekä opetushallituksen ohjelmien pääpiirteet. Opiskelija osaa tunnistaa opetus- ja 
kulttuuriministeriön keskeiset tavoitteet, strategiat, kansainvälisyystoiminnan sekä yhteistyötahot. Opiskelija 
osaa jäsentää oppimaansa oppimispäiväkirjassa ja oman oppimisensa arvioinnissa.

Sisältö:

Sosiaali- ja terveysalan koulutusjärjestelmä. Suomalaisen koulutuksen/koulutusjärjestelmän tavoitteet, 
päämäärät ja erilaiset koulutuspoliittiset ohjelmat. Korkeakoulutusta ohjaava lainsäädäntö. Suomalaisten 
korkeakoulujen kansainvälistyminen.
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Järjestämistapa:

Ohjattu opiskelu Optimassa.

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuteen perehtyminen 60h, oppimispäiväkirjojen vertaisarviointi 70h, tiedon 
arviointi sekä kirjallisten tehtävien tekeminen 58h.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Oppimateriaali:

 Opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilla oleva materiaali sekä julkaisut, korkeakoulutukseen liittyvä :
lainsäädäntö, tilastokeskuksen julkaisut/ISCED.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuteen perehtyminen sekä kirjalliset tehtävät. Opintojaksolla käytetään jatkuvaa 
arviointia.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/ hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopisto-opettaja/ tohtorikoulutettava (hoitotiede)

ay352252A: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät (AVOIN YO), 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5.0 op

Vastuuhenkilö:
Pentti Nieminen

ay040025Y: Tieto ja tutkimus, Luennot ja tentti (AVOIN YO), 1,5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040025Y Tieto ja tutkimus, Luennot ja tentti 1.5 op

ay040027Y: Tieto ja tutkimus, Oppimistehtävät (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040027Y Tieto ja tutkimus, Oppimistehtävät 1.0 op

ay040026Y: Tieto ja tutkimus, Ryhmäharjoitukset (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040026Y Tieto ja tutkimus, Ryhmäharjoitukset 1.0 op


