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Opasraportti

Avoin yliopisto - Lääketieteellisen tiedekunnan 
opintoja (2017 - 2018)

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

352233A: Hoitotiede, 10 op
351203P: Johdatus terveystieteisiin, 5 op
352114A: Kandidaatintutkielma, 6 op
352514A: Kirjallinen kypsyyskoe kandidaatin tutkielma, 0 op
352251A: Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä, 5 op
351206P: Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö, 5 op
351138A: Terveydenhuollon juridiikka, 3 - 5 op
ay351138A: Terveydenhuollon juridiikka (AVOIN YO), 5 op
351205P: Terveydenhuollon koulutuksen perusteet, 5 op
351207P: Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet, 5 op
352232A: Terveyshallintotiede, 10 op
ay040404A: Terveysteknologia ja kuntoutus (AVOIN YO), 5 op
A551102: Terveystieteiden aineopinnot, 35 - 65 op
ayA551102: Terveystieteiden aineopintoja (AVOIN YO), 35 op

Pakollisuus
ay352233A: Hoitotiede (AVOIN YO), 10 op
ay352232A: Terveyshallintotiede (AVOIN YO), 10 op
ay352114A: Kandidaatin tutkielma, 6 op
ay352231A: Terveystieteiden filosofiset lähtökohdat (AVOIN YO), 4 op
ay352253A: Tutkimusmenetelmät terveystieteissä, 5 op
ay353234A: Terveyshallintotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu, 10 op
ay353235A: Hoitotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu, 10 op

351204P: Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet, 5 op
A551101: Terveystieteiden perusopinnot, 25 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

352252A: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät, 5 op
352253A: Tutkimusmenetelmät terveystieteissä, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

352233A: Hoitotiede, 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352233A Hoitotiede (AVOIN YO) 10.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

351203P: Johdatus terveystieteisiin, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351203P Johdatus terveystieteisiin (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
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 oppimisympäristö Optimaan tutustuminen 8h, kirjallisuuteen perehtyminen 
sekä käsitekartan laatiminen 19h, kirjallisuushaut / tieteellisen kirjallisuuden etsiminen sekä lukeminen 85h, 
tenttiin valmistautuminen ja verkkotentin suorittaminen 23h.
Kohderyhmä:
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia
Oppimateriaali:
Kirjallisuus sekä muu materiaali Optimassa, aiheeseen liittyvät ajankohtaiset tieteelliset artikkelit sekä kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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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.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.       opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tohtorikoulutettava (terveyshallintotiede)
Lisätiedot:
Tämä opintojakso kuuluu terveystieteiden perusopintoihin, jotka voidaan lukea hyväksi aikaisemman terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinnon perusteella tai yliopistoissa suoritetulla soveltuvalla terveystieteiden 
kokonaisuudella. Opiskelijat, joilla ei ole aikaisempaa terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistossa 
suoritettua soveltuvaa terveystieteiden kokonaisuutta, suorittavat perusopinnot yksilöllisesti laaditun e-HOPSin 
mukaan.

352114A: Kandidaatintutkielma, 6 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352114A Kandidaatin tutkielma 6.0 op

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kandiopintojen 1. kevätlukukausi 3. ja 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa laatia tutkimuskirjallisuuden ja/tai empiirisen aineiston pohjalta 
tieteellisen kirjoittamisen ja tutkimusperiaatteiden mukaisesti kandidaatintutkielman jossa hän osoittaa taitonsa 
tieteellisen viestinnän alueella.
Opiskelija osaa käyttää terveystieteiden keskeisimpiä viitetietokantoja ja tiedonhaun perusperiaatteita sekä oppii 
arvioimaan hakutuloksia ja lähteitä.
Opiskelija pystyy hyödyntämään viitteidenhallintaohjelmaa.
Opiskelija osaa selittää ja keskustella tutkielmastaan sekä laatia kandidaatin tutkielman pohjalta tieteellisen 
konferenssiesityksen tai/ja posterin. Opiskelijalla on mahdollisuus valita kandidaatin tutkielmansa aihe siten, että 
työhön liittyy käytännön työelämäyhteys (työn voi tehdä esim. tilaustyönä). Aiheen on kuitenkin oltava linjassa 
laitoksen tutkimushankkeiden kanssa.
 
Sisältö:
Tutkimusprosessin suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja esittely. Tutkimuskirjallisuuden ja/tai empiirisen aineiston 
pohjalta tieteellisiä periaatteita noudattavan kandidaatintutkielman laatiminen. Kandidaatin tutkielma laaditaan 
oman pääaineen mukaisesta aiheesta. Kirjallinen kypsyyskoe. Kts. erikseen 352514A Kirjallinen kypsyyskoe 
kandidaatin tutkielma.
Järjestämistapa:
Ryhmäohjaus ja seminaarit
Toteutustavat:
Pienryhmissä tapahtuva ohjaus ja seminaari 16h, vertaisarviointi 4h, tiedonhaku ja kirjallisuuden lukeminen 100h, 
kandidaatin tutkielman kirjoittaminen 130h, kypsyyskokeeseen valmistautuminen ja kypsyyskoe 12h. 
Osallistuminen ja tutkielman esittäminen tiedepäivässä 8h. 
Kohderyhmä:
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
352253A Tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op. Kandidaatintutkielma sisältää 040024Y Tieto ja tutkimus II, 
Tieteellinen viestintä 4op
 
Oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35148
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Kandidaatintutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuus.
Stolt M, Axelin A & Suhonen R (2015) Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja, sarja A:
73. Turun yliopisto. 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Itsenäinen työskentely, pienryhmissä tapahtuva ohjaus ja seminaari, vertaisarviointi, kandidaatintutkielman 
kirjoittaminen, sen esittely ja siitä keskustelu sekä kirjallinen kypsyyskoe.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.       opintosuoritusten arvostelusta
 
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tohtorikoulutettava / yliopistonlehtori / yliopisto-opettaja
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: Heli-Maria Kuivila

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Opetuskieli:
Suomi tai ruotsi; englanti, jos kandidaatin tutkielma on kirjoitettu englanniksi.
Ajoitus:
Vaihtelee Kypsyyskoe suoritetaan 352114A Kandidaatin tutkielmaan 10op yhteydessä ja sen osana. Opiskelija . 
voi ilmoittautua kypsyysnäytteeseen kun opinnäytetyö on jätetty tarkastettavaksi ja ohjaaja antaa luvan 
ilmoittautumiseen.
Osaamistavoitteet:
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:
Kandidaatin tutkielmaan liittyvä kirjallinen kypsyyskoe.
Toteutustavat:
Kypsyyskoe kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Mikäli opiskelijan 
äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, lääketieteellinen tiedekunta määrää erikseen häneltä vaadittavista 
kieliopinnoista.
Kohderyhmä:
Kandivaiheen opiskelijat / hoitotiede, terveystieteiden opettaja ja terveyshallintotiede
Esitietovaatimukset:
352114A Kandidaatin tutkielma 10op, johon osallistumiselle edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut 
352253A Tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op. Lisäksi ohjaajan lupa ilmoittautua kypsyyskokeeseen.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Katso Oulun yliopiston .yleiset kypsyysnäyteohjeet
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.               opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35148
http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35126
http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35148
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Opinnäytetyön ohjaaja ja Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen kieli- ja viestintäkoulutuksen opettaja.

352251A: Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352251A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä (AVOIN YO) 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

351206P: Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351206P Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
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 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, strategiat 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, esseetehtävän tekeminen sekä 
terveydenedistämiseen suunnatun esitteen laatiminen 20h.
Kohderyhmä:
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia
Oppimateriaali:
Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Maailman terveysjärjestön nettisivuilla 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 
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tehtävässä perustellaan laaditun esitteen näkökulma sekä kuvataan työn eteneminen. Opintojaksolla käytetään 
jatkuvaa itse- ja opettaja-arviointia.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.       opintosuoritusten arvostelusta
 
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tohtorikoulutettava (terveyshallintotiede)
Lisätiedot:
Tämä opintojakso kuuluu terveystieteiden perusopintoihin, jotka voidaan lukea hyväksi aikaisemman terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinnon perusteella tai yliopistoissa suoritetulla soveltuvalla terveystieteiden 
kokonaisuudella. Opiskelijat, joilla ei ole aikaisempaa terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistossa 
suoritettua soveltuvaa terveystieteiden kokonaisuutta, suorittavat perusopinnot yksilöllisesti laaditun e-HOPSin 
mukaan.

351138A: Terveydenhuollon juridiikka, 3 - 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351138A Terveydenhuollon juridiikka (AVOIN YO) 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

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

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:

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35148


7

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

351205P: Terveydenhuollon koulutuksen perusteet, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351205P Terveydenhuollon koulutuksen perusteet (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
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.
Järjestämistapa:
Ohjattu opiskelu Optimassa.
Toteutustavat:
Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuteen perehtyminen 60h, oppimispäiväkirjojen vertaisarviointi 17h, tiedon arviointi 
sekä kirjallisten tehtävien tekeminen 58h.
Kohderyhmä:
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia
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.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.       opintosuoritusten arvostelusta

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
http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35148
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Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Yliopisto-opettaja / tohtorikoulutettava (hoitotiede)
Työelämäyhteistyö:
Työelämän caseihin liittyvät tehtävät.
Lisätiedot:
Tämä opintojakso kuuluu terveystieteiden perusopintoihin, jotka voidaan lukea hyväksi aikaisemman terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinnon perusteella tai yliopistoissa suoritetulla soveltuvalla terveystieteiden 
kokonaisuudella. Opiskelijat, joilla ei ole aikaisempaa terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistossa 
suoritettua soveltuvaa terveystieteiden kokonaisuutta, suorittavat perusopinnot yksilöllisesti laaditun e-HOPSin 
mukaan.

351207P: Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351207P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
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.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia
Oppimateriaali:
Suomen eduskunnan, sosiaali- ja terveysministeriön, tilastokeskuksen ja oikeusministeriön internetsivut 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.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.       opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tohtorikoulutettava (terveyshallintotiede)
Lisätiedot:
Tämä opintojakso kuuluu terveystieteiden perusopintoihin, jotka voidaan lukea hyväksi aikaisemman terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinnon perusteella tai yliopistoissa suoritetulla soveltuvalla terveystieteiden 

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35148
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kokonaisuudella. Opiskelijat, joilla ei ole aikaisempaa terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistossa 
suoritettua soveltuvaa terveystieteiden kokonaisuutta, suorittavat perusopinnot yksilöllisesti laaditun e-HOPSin 
mukaan.

352232A: Terveyshallintotiede, 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352232A Terveyshallintotiede (AVOIN YO) 10.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

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.
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Verkko-opinnot; verkkoluentoihin ja kirjallisuuteen perehtyminen, osatehtävät aiheittain sekä kokonaistehtävä 
opintojakson yhdestä teemasta.
Arviointiasteikko:
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

Opettajat: Pirjo Kaakinen

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

Pakollisuus

ay352233A: Hoitotiede (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:

352233A Hoitotiede 10.0 op

Laajuus:

9 op

Ajoitus:

3. vuosi/ syyslukukausi

Osaamistavoitteet:
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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.

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.
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Järjestämistapa:

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

ay352114A: Kandidaatin tutkielma, 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:

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



13

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

ay352231A: Terveystieteiden filosofiset lähtökohdat (AVOIN YO), 4 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:

352231A Terveystieteiden filosofiset lähtökohdat 4.0 op

Laajuus:

4 op

Ajoitus:

2.vuosi/ syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa vastata tieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisiin kysymyksiin, jotka liittyvät tietoon, tieteen 
tavoitteisiin ja tieteellisen ajattelun luonteeseen sekä ihmistieteiden tutkimuksen perusteisiin.

Sisältö:

Tieteen filosofiset perusteet ja tutkimuksen tieteenfilosofiset peruskäsitteet. Positivistinen ja 
hermeneuttinen lähestymistapa. Fenomenologia. Tiedonintressit. Tieteellisen käsitteen- ja 
teorianmuodostuksen ja tieteellisen päättelyn peruslähtökohdat.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Oppimateriaali:

Luennot sekä seuraavat teokset:
Salonen T. 2007 tai uudempi painos. Tieteenfilosofia. Lapin yliopisto, Rovaniemi.
Raatikainen P. 2004 tai uudempi painos. Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus, Helsinki.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

1-5/hylätty

Vastuuhenkilö:

TtT Hanna Tiirinki
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ay352253A: Tutkimusmenetelmät terveystieteissä, 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:

352253A Tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5.0 op

Laajuus:

5op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Kandivaiheen opinnot 1. kevätlukukausi, 2. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa
- valita tutkimusaiheeseen sopivia menetelmiä moniammatillisissa pienryhmissä ryhmätyönä kriittisesti 
arvioiden,
- kuvata hyvän tieteellisen kirjoittamisen edellytykset,
- käyttää ongelmanratkaisutaitoja ja soveltaa luovaa ja joustavaa työskentelyä arvioidessaan ja 
soveltaessaan tutkimuksen ja tutkijan etiikan peruskysymyksiä,
- arvioida laadullisen ja määrällisen tutkimuksen luotettavuuden peruskysymyksiä,
- raportoida työelämälähtöisen tutkimussuunnitelman tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen sekä 
hyödyntää aiemmin opittuja tutkimusmenetelmäopintoja siinä.

Sisältö:

Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, luotettavuuden arviointi, 
eettiset lähtökohdat, tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin laatiminen.

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus yhteistyöpilottina AMK kanssa.

Toteutustavat:

Luennot ja harjoitukset 25h, seminaari 8h, itsenäinen ja ryhmätyöskentely 102h.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat. 

Esitietovaatimukset:

Ei vaadita aiempia tutkimusmenetelmäopintoja.

Oppimateriaali:

Polit DF & Beck CT. 2011. Nursing Research. Generating and assessing evidence for nursing practice. 
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia (soveltuvin osin).
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), sekä ajankohtaiset tieteelliset kotimaiset ja kansainväliset 
artikkelit.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.     opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5/hylätty, itse- ja vertaisarviointi.

Vastuuhenkilö:

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen yliopistonlehtorit

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35148
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Työelämäyhteistyö:

Työelämälähtöinen tutkimusaihe

ay353234A: Terveyshallintotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu, 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:

353234A Terveyshallintotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu 10.0 op

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Kandiopintojen 1. syyslukukausi 1. ja 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee terveyshallintotieteen historian ja osaa nimetä keskeiset tutkimuskohteet sekä teoreettiset 
perusteet niin, että hän pystyy keskustelemaan terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen ilmiöistä 
työelämään tutustuessaan. 
Opiskelija osaa laatia terveydenhuollon työelämälähtöiseen ilmiöön perustuvan omaa asiantuntijuuden 
kehittymistä ja jatkuvaa oppista tukevan portfolion, jossa hän soveltaa ja analysoi terveyshallintotieteen 
keskeisiä käsitteitä, teorioita ja malleja aiempaa osaamistaan hyödyntäen.
Opiskelija osaa vuorovaikutteisesti esitellä työelämälähtöisen portfolion tieto- ja viestintäteknologiaa 
luovasti hyödyntäen.
Opiskelija osaa raportoida oman asiantuntijuuden kehittymistä aiemman koulutuksen ja työelämätaitojen 
näkökulmasta. Lisäksi opiskelija osaa keskustella työelämän vaatimuksista, haasteista ja 
työelämäyhteistyön mahdollisuuksista terveydenhuollon, koulutuksen ja johtamisen alueilla omassa 
pienryhmässään.

Sisältö:

Terveyshallintotiede tutkimusalueena ja oppiaineena sekä keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat. 
Terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen ilmiöt työelämässä.

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Toteutustavat:

Luennot 10h, seminaari 6h, työelämään tutustuminen 37h, portfolio 90h ja itsenäinen työskentely 127h.
 

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat. 

Esitietovaatimukset:

Ei edeltäviä opintoja.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso 353235A Hoitotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu on suoritettava samanaikaisesti 
tämän opintojakson kanssa, koska niillä on yhteistä opetusta ja yhteinen oppimistehtävä.

Oppimateriaali:

Syväjärvi A & Pietiläinen V (toim.) 2016. Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere 
University press. Linkki e-materiaaliin: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100410/Syvajarvi_%
26_Pietilainen_OA.pdf?sequence=1

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100410/Syvajarvi_%26_Pietilainen_OA.pdf?sequence=1
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100410/Syvajarvi_%26_Pietilainen_OA.pdf?sequence=1
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Vuori J. 2006. Terveys ja johtaminen, Terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisössä. Sanoma Pro 
Oy.
Hallinnon tutkimus – lehdet. Muu ajankohtainen tutkimus ja kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Portfolion laatiminen, työelämään tutustuminen.

Arviointiasteikko:

1 - 5 / hylätty

Vastuuhenkilö:

Professori

Työelämäyhteistyö:

Työelämään tutustuminen ja oman osaamisen reflektointi suhteessa työelämän tarpeisiin.

ay353235A: Hoitotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu, 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:

353235A Hoitotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu 10.0 op

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Kandiopintojen 1. syyslukukausi 1. ja 2. periodi.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvailla hoitotieteen kehityksen, tutkimuksen suuntaukset, painopisteet sekä 
tutkimuskohteet. Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa toimintaa ja keskustella hoitotieteellisen 
tiedon merkityksestä työelämään tutustuessaan. 
Opiskelija osaa laatia terveydenhuollon työelämälähtöiseen ilmiöön perustuvan omaa asiantuntijuuden 
kehittymistä ja jatkuvaa oppimista tukevan portfolion, jossa hän soveltaa ja analysoi hoitotieteen keskeisiä 
käsitteitä, teorioita ja malleja aiempaa osaamistaan hyödyntäen.
Opiskelija osaa vuorovaikutteisesti esitellä työelämälähtöisen portfolion tieto- ja viestintäteknologiaa 
luovasti hyödyntäen.
Opiskelija osaa raportoida oman asiantuntijuuden kehittymistä aiemman koulutuksen ja työelämätaitojen 
näkökulmasta. Lisäksi opiskelija osaa keskustella pienryhmässä työelämän vaatimuksista, haasteista ja 
työelämäyhteistyön mahdollisuuksista hoitotieteen näkökulmasta. 

Sisältö:

Hoitotieteen kehityssuuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet. Hoitotieteellisen tiedon merkitys 
asiantuntijuudessa kehittymisessä ja näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisessä.

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Toteutustavat:

Luennot 10h, seminaari 6h, työelämään tutustuminen 37h, portfolio 90h ja itsenäinen työskentely 127h.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Ei edeltäviä opintoja.
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Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso 353234A Terveyshallintotiede ja asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu on suoritettava 
samanaikaisesti tämän opintojakson kanssa, koska niillä on yhteistä opetusta ja yhteinen oppimistehtävä.

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. 2012. Hoitotiede. 4. uudistettu painos. Sanoma 
Pro Oy. Helsinki.
Holopainen, A, Junttila K, Jylhä, V, Korhonen, A, Seppänen S. 2013. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. 
Bookwell Oy, Porvoo (soveltuvin osin).
Hoitotiede – lehti. Muu ajankohtainen kotimainen ja kansainvälinen kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Portfolion laatiminen, työelämään tutustuminen

Arviointiasteikko:

1 - 5 / hylätty

Vastuuhenkilö:

Professori

Työelämäyhteistyö:

Työelämään tutustuminen ja oman osaamisen reflektointi suhteessa työelämän tarpeisiin.

351204P: Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351204P Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija
osaa määritellä terveydenhuollon toiminnan filosofiaa, etiikkaa sekä arvoja.
tunnistaa ja osaa 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.
osaa arvioida kriittisesti eettistä päätöksentekoa terveydenhuollossa.
osaa määritellä näyttöön perustuvan toiminnan.
osaa tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheet sekä määritellä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erityispiirteet.
tunnistaa terveystieteellisen tutkimuksen keskeisimmät eettiset periaatteet ja osaa valita tutkimukseen soveltuvia 
lähteitä.
osaa soveltaa tieteellisen kirjoittamisen perusteita omassa toiminnassaan
Sisältö:
Terveydenhuollon eettiset periaatteet, terveydenhuollon ammattietiikka, eettisten kysymysten tarkastelu erilaisista 
näkökulmista sekä kulttuurin vaikutus terveydenhuollossa. Näyttöön perustuva toiminta. Kirjallisuuskatsauksen 
laatiminen. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erityispiirteet. Tutkimusprosessin eteneminen. Tieteellisen 
kirjoittamisen ja viittauskäytänteiden perusteet.
Järjestämistapa:
Ohjattu opiskelu Optimassa.
Toteutustavat:
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Itsenäinen työskentely ja kirjallisuuteen perehtyminen 80h, tiedon arviointi sekä kirjallisen tehtävän tekeminen 
40h. Verkkotenttiin valmistautuminen ja verkkotentin tekeminen 15h. 
 
Kohderyhmä:
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia
Oppimateriaali:
Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENE:n internetsivuilla 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 opettaja-arviointia.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.       opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tohtorikoulutettava (hoitotiede)
Työelämäyhteistyö:
Työelämälähtöinen tehtävä.
Lisätiedot:
Tämä opintojakso kuuluu terveystieteiden perusopintoihin, jotka voidaan lukea hyväksi aikaisemman terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinnon perusteella tai yliopistoissa suoritetulla soveltuvalla terveystieteiden 
kokonaisuudella. Opiskelijat, joilla ei ole aikaisempaa terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistossa 
suoritettua soveltuvaa terveystieteiden kokonaisuutta, suorittavat perusopinnot yksilöllisesti laaditun e-HOPSin 
mukaan.

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

Ei opintojaksokuvauksia.

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

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35148
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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:

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
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351204P Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet 5.0 op

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
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Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

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
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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 
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:
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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.

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)

352252A: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät (AVOIN YO) 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

352253A: Tutkimusmenetelmät terveystieteissä, 5 op

Voimassaolo: 01.01.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Terveystieteiden ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352253A Tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5.0 op

Laajuus:
5op
Opetuskieli:
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Suomi
Ajoitus:
Kandivaiheen opinnot 1. kevätlukukausi, 2. periodi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- valita tutkimusaiheeseen sopivia menetelmiä moniammatillisissa pienryhmissä ryhmätyönä kriittisesti arvioiden,
- kuvata hyvän tieteellisen kirjoittamisen edellytykset,
- käyttää ongelmanratkaisutaitoja ja soveltaa luovaa ja joustavaa työskentelyä arvioidessaan ja soveltaessaan 
tutkimuksen ja tutkijan etiikan peruskysymyksiä,
- arvioida laadullisen ja määrällisen tutkimuksen luotettavuuden peruskysymyksiä,
- raportoida työelämälähtöisen tutkimussuunnitelman tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen sekä hyödyntää 
aiemmin opittuja tutkimusmenetelmäopintoja siinä.
Sisältö:
Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, luotettavuuden arviointi, eettiset 
lähtökohdat, tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin laatiminen.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus yhteistyöpilottina AMK kanssa.
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset 25h, seminaari 8h, itsenäinen ja ryhmätyöskentely 102h.
Kohderyhmä:
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat. 
Esitietovaatimukset:
Ei vaadita aiempia tutkimusmenetelmäopintoja.
Oppimateriaali:
Polit DF & Beck CT. 2011. Nursing Research. Generating and assessing evidence for nursing practice. Lippincott 
Williams & Wilkins, Philadelphia (soveltuvin osin).
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), sekä ajankohtaiset tieteelliset kotimaiset ja kansainväliset artikkelit.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.     opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1-5/hylätty, itse- ja vertaisarviointi.
Vastuuhenkilö:
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen yliopistonlehtorit
Työelämäyhteistyö:
Työelämälähtöinen tutkimusaihe

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35148

