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Opasraportti

Avoin yliopisto - Terveystieteelliset opinnot (2014 - 
2015)

Tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopiston avoimeen yliopistoon!

Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella monipuolisesti lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineita. 
Opintoja järjestetään lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena ja verkko-opintoina.

Tarkista tarkemmat opintojaksokuvaukset ja opetuksen aikataulut avoimen yliopiston lukuvuoden 2014–2015 
opetusohjelmista

Opetustarjonta

(Kun opetusmuoto on jokin muu kuin lähiopetus, se on merkitty seuraavasti: M = monimuoto-opetus, V = verkko-
opinnot)

Kuntoutustiede 25 op (V) 
Laaja-alaiset terveystieteiden opinnot 60op: 
Terveystieteiden perusopinnot 25op 
Terveystieteiden aineopinnot 35

Lähiopetus

Lähiopetus on opetusmuoto, jossa opettaja on konkreettisesti paikalla. Lähiopetuksessa opinnot koostuvat 
pääasiassa luento-opetuksesta, harjoituksista ja seminaareista. Lähiopetukseen voi liittyä myös pienryhmätapaamisia 
sekä tietoverkon hyödyntämistä (esimerkiksi sähköposti tai tiedonhaku verkosta).

Monimuoto-opetus (momu)

Monimuoto-opetus on opetuksen muoto, johon saattaa sisältyä lähiopetusta, etäopetusta (esim. puhelinopetus, video-
opetus ja verkko-opinnot) ja itsenäistä työskentelyä. Usein opiskelua ja oppimista tuetaan tuutoroinnilla.

Verkko-opinnot

Verkko-opinnot ovat etäopetuksena toteutettavia opintoja, jotka toteutetaan www-oppimisympäristössä (esim. 
Optima, Moodle). Opiskelu tapahtuu verkon kautta, jossa sitä yleensä tuetaan tuutoroinnilla. Opintojen etuina ovat 
ajallinen joustavuus, yksilöllisyys sekä riippumattomuus paikasta.

Ilmoittautuminen

Avoimeen yliopistoon ilmoittaudutaan oppiainekohtaisesti sähköisen ILPA-järjestelmän kautta. Ilmoittautuminen on 
 Lue lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet . Yleensä ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi, mutta opiskelija voi sitova. täältä

ilmoittautua myös kurssi- tai opintojaksokohtaisesti . 

Maksut ja opinto-oikeus

Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. 
Opintomaksu kattaa mm. seuraavat palvelut: opintoneuvonta ja -ohjaus, tiedotus ja opinto-oppaat, opiskelija- ja 
opintosuoritustietojen rekisteröinti, opintosuoritusotteet ja arvosanatodistukset, jaksoon tai kokonaisuuteen kuuluvat 
kuulustelut (lukuun ottamatta rästitentit) sekä tietohallinnon ja kirjaston peruspalvelut. Opintomaksulla opiskelija saa 

http://www.oulu.fi/avoinyliopisto/opetustarjonta2014-2015
http://www.oulu.fi/avoinyliopisto/opetustarjonta2014-2015
http://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/24730
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opinto-oikeuden niihin opintoihin, joihin hän on ilmoittautunut. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen kestoajan: 25 
opintopisteen opintokokonaisuuksissa pääsääntöisesti kaksi lukukautta ja 35 opintopisteen opintokokonaisuuksissa 
kaksi tai kolme lukukautta. Syyslukukausi päättyy 31.12. ja kevätlukukausi 30.6.

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

352233A: Hoitotiede, 10 op
ay352233A: Hoitotiede (AVOIN YO), 10 op
ayA540302: Hoitotiede, aineopinnot (AVOIN YO), 35 op

Pakollisuus
ay350005Y: Tilastotiede (AVOIN YO), 6 op
ay350007Y: Tilastollinen tietojenkäsittely (AVOIN YO), 5 op
ay352221A: Hoitotieteen teorian kehittäminen ja arviointi (AVOIN YO), 3 - 5 op
ay352107A: Tutkimusmenetelmät I (AVOIN YO), 6 op
ay352114A-01: Kandidaatin tutkielma (AVOIN YO), 10 op
ay351101P: Hoitotiede I (AVOIN YO), 5 op

ayA540301: Hoitotiede, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay351008P: Tutkimuskurssi (AVOIN YO), 2 op
ay350031P: Sosiaali- ja terveydenhuollon teoreettiset lähtökohdat (AVOIN YO), 23 op

Pakollisuus
ay350031P-01: Hoitotyö sosiaali- ja terveydenhuollossa (AVOIN YO), 6 op
ay350031P-04: Hoitotieteellinen tutkimus (AVOIN YO), 5 op
ay350031P-03: Hoitotyön historia (AVOIN YO), 6 op
ay350031P-02: Hoitamisen etiikka (AVOIN YO), 6 op

ay402963A: Ihminen ja lääkkeet (AVOIN YO), 2 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

352251A: Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä, 5 op
ay352251A: Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä (AVOIN YO), 5 op
ay402954A: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi ja vuorovaikutus (AVOIN YO), 4 op
351138A: Terveydenhuollon juridiikka, 3 - 5 op
ay351138A: Terveydenhuollon juridiikka (AVOIN YO), 5 op
ay351205P: Terveydenhuollon koulutuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay352315A: Terveydenhuolto tänään (AVOIN YO), 3 op
ay351207P: Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet (AVOIN YO), 5 op
352232A: Terveyshallintotiede, 10 op
ay352232A: Terveyshallintotiede (AVOIN YO), 10 op
ayA544702: Terveyshallintotieteen aineopinnot (AVOIN YO), 36 op

Pakollisuus
ay352107A: Tutkimusmenetelmät I (AVOIN YO), 6 op
ay352114A-01: Kandidaatin tutkielma (AVOIN YO), 10 op
ay352215A: Terveyshallintotiede II (AVOIN YO), 8 op

Pakollisuus
ay352215A-02: Terveyshallintotiede II, osa 2 (Sosiaalipolitiikka) (AVOIN YO), 5 op
ay352215A-01: Terveyshallintotiede II, osa 1 (Terveyspolitiikka) (AVOIN YO), 3 op

ay352147A: Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen (AVOIN YO), 8 op
ay352214A: Hallinto-oikeus sekä virkamies- ja työoikeus (AVOIN YO), 8 op
ay352146A: Hallinnon harjoittelu (AVOIN YO), 6 op

ayA544701: Terveyshallintotieteen perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay351008P: Tutkimuskurssi (AVOIN YO), 2 op
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ay350005Y: Tilastotiede (AVOIN YO), 6 op
ay351145P: Terveydenhuollon työyhteisön kehittäminen ja projektit (AVOIN YO), 6 op
ay351138P: Terveydenhuollon juridiikka (AVOIN YO), 4 op
ay351137P: Terveyshallintotiede I (AVOIN YO), 7 op

Pakollisuus
ay351137P-02: Terveyshallintotiede I, osa 2 (Terveyshallintotieteen johdanto) (AVOIN YO), 3,5 op
ay351137P-01: Terveyshallintotiede I, osa 1 (Terveydenhuollon hallinnon perusteet) (AVOIN YO), 3,5 
op

ay040404A: Terveysteknologia ja kuntoutus (AVOIN YO), 5 op
A551102: Terveystieteiden aineopinnot, 35 - 65 op

Pakollisuus
352114A: Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe, 6 op

ayA551102: Terveystieteiden aineopintoja (AVOIN YO), 35 op
ay351204P: Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op
352231A: Terveystieteiden filosofiset lähtökohdat, 4 op
ay352231A: Terveystieteiden filosofiset lähtökohdat (AVOIN YO), 4 op
ayA551101: Terveystieteiden perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Pakollisuus
ay351201P: Terveystieteiden perusopinnot I: Terveystieteellinen tietoperusta (AVOIN YO), 15 op

suomi
ay351201P-01: Johdatus terveystieteisiin (AVOIN YO), 5 op
ay351201P-02: Sosiaali- ja terveydenhuollon filosofia ja ammattietiikka (AVOIN YO), 3 op
ay351201P-03: Terveystieteiden tutkimuksen perusteet (AVOIN YO), 2 op
ay351201P-04: Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op

ay351202P: Terveystieteiden perusopinnot II: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet (AVOIN YO), 10 op
Pakollisuus

ay351202P-01: Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 
(AVOIN YO), 5 op
ay351202P-02: Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet (AVOIN YO), 5 op

352252A: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät, 5 op
Pakollisuus

352252A-02: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät II, 3,5 op
352252A-01: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I, 3,5 op

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

ay352252A-01: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I (AVOIN YO), 3,5 op
ay352252A-02: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät II (AVOIN YO), 3,5 op

ayA791407: Terveystieto, aineopinnot (AVOIN YO), 35 op
Pakollisuus

ay402952A: Koulu lasten ja nuorten osallisuuden ja elämänhallinnan edistäjänä (AVOIN YO), 5 op
ay402953A: Terveystiedon didaktiikan jatkokurssi (AVOIN YO), 5 op
ay402957A: Päihteet ja terveys (AVOIN YO), 5 op
ay402964A: Tutkielma (AVOIN YO), 5 op
ay402962A: Suun terveys (AVOIN YO), 5 op
ay402959A: Seksuaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen (AVOIN YO), 5 op
ay402958A: Liikunta terveyden edistäjänä (AVOIN YO), 5 op

ayA791404: Terveystieto, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay402103P: Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys (AVOIN YO), 5 op
ay402951P: Terveystiedon didaktiikan perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay402961P: Anatomian ja fysiologian perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay402960P: Terveystiedon perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay402956P: Ravitsemus terveyden edistäjänä (AVOIN YO), 5 op

ay040012Y: Tieto ja tutkimus (AVOIN YO), 3,5 op
Pakollisuus

ay040012Y-05: Tilastolliset menetelmät (AVOIN YO), 1,5 op
ay040012Y-07: Tilastolliset menetelmät, oppimistehtävät (AVOIN YO), 1 op
ay040012Y-06: Tilastolliset menetelmät, ryhmäharjoitukset (AVOIN YO), 1 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

352233A: Hoitotiede, 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352233A Hoitotiede (AVOIN YO) 10.0 op

Laajuus:
9 op
Ajoitus:
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:
Lähiopetus 40h, opettajan ohjaama pienryhmätyöskentely 10h, itsenäinen työskentely 75h ja kirjallisen tehtävän 
tekeminen 98h.
Kohderyhmä:
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.
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 EM. 2007. Theoretical basis for nursing. 2nd ed. Lippincott Williams& Wilkins. 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:
Professori/ yliopistonlehtori

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
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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.

ayA540302: Hoitotiede, aineopinnot (AVOIN YO), 35 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A540302 Hoitotieteen aineopinnot 47.0 op

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Pakollisuus

ay350005Y: Tilastotiede (AVOIN YO), 6 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

350005Y Tilastotiede 6.0 op

Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hankkia numeerista havaintoaineistoa ja suunnitella kvantitatiivisen 
tutkimuksen. Hän osaa kuvata tutkittavia asioita taulukoiden, kuvioiden ja tunnuslukujen avulla. Opiskelija 
osaa käyttää jakauma- ja testiteorian periaatteita ja osaa soveltaa tilastollisen päättelyn menetelmiä ja 
malleja kvantitatiivisissa aineistoissa.

Sisältö:

Tilastotieteen peruskäsitteet. Otantamenetelmät. Havaintomatriisi ja mitta-asteikot. Yksiulotteinen jakauma 
ja sen tunnusluvut. Kaksiulotteinen jakauma ja riippuvuusluvut. Satunnaismuuttuja ja sen jakauma. 
Diskreetit ja jatkuvat todennäköisyysjakaumat. Tilastollinen päättely. Estimointi ja merkitsevyystestaus.

Järjestämistapa:

Kurssi jakaantuu kahteen osaan, I= Kuvaileva tilastotiede, joka järjestetään syyslukukaudella ja II= Päättelevä 
tilastotiede, joka järjestetään kevätlukukaudella.

Toteutustavat:

Luennot yhteensä 40 tuntia. Yksilö- ja ryhmäharjoitukset yhteensä 50 tuntia.

Kohderyhmä:

Hoitotieteen, terveyshallintotieteen, kliinisen laboratoriotieteen ja radiografian pääaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Matematiikan perustiedot,  yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku sekä niiden laskujärjestys. Laskutoimitukset 
negatiivisilla luvuilla, potenssiin korotus, neliöjuuri, kertoma, nollan käyttäminen edellisissä laskutoimituksissa, 
summamerkki, supistaminen ja laventaminen.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Hyväksytty suoritus kurssista vaaditaan kurssille 350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely osallistujille.

Oppimateriaali:

Karjalainen, A. & Laukkala, H. Luentomoniste 2008. Tilastollisen tutkimuksen perusteista • Heikkilä, T. 
Tilastollinen tutkimus. Edita 1998. • Helenius, H. Tilastollisten menetelmien perustiedot. Statcon Oy 1989. • 
Läärä, E. & Lammi. Tilastotieteen perusteet lääketiedettä ja lähialoja varten. Luentomoniste. Kuopion 
yliopiston ylioppilaskunta 1989.
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot yhteensä 40 tuntia. Yksilö- ja ryhmäharjoitukset yhteensä 50 tuntia. Kirjallisuuden ja luentojen 
välikuulustelut/loppukuulustelu sekä osallistuminen harjoituksiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

FM Helena Laukkala

Työelämäyhteistyö:

Ei toteuteta.

ay350007Y: Tilastollinen tietojenkäsittely (AVOIN YO), 5 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+350005Y&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Leikkaavuudet:

350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat suunnitella tietojen keruun, pystyvät 
saattamaan havaintoaineiston tietokoneella käsiteltävään muotoon ja osaavat käyttää itsenäisesti tilasto-
ohjelmistoa havaintoaineiston käsittelyssä ja analysoinnissa. Lisäksi opiskelijat osaavat raportoida 
tieteellisiä tutkimustuloksia ja tunnistaa tulosten tulkinnassa huomioitavat asiat.

Sisältö:

Tilastollinen tutkimus. Tilastollisen tietojenkäsittelyn suunnittelu. Havaintoaineiston keruu ja valmistelu. 
Paikallisen tilasto-ohjelmiston ominaisuudet ja käyttö. Muuttujien tarkastelu ja kuvailu. 
Muuttujamuunnokset. Ryhmien vertailu. Toistetut mittaukset ja muutoksen tarkastelu. Riippuvuuden 
tutkiminen.

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus

Toteutustavat:

Luentoja 12 tuntia, ryhmäharjoituksia 21 tuntia ja harjoitustyö.

Kohderyhmä:

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmat sekä terveystieteiden opettajan koulutusohjelma

Esitietovaatimukset:

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää jakson 350005Y Tilastotiede suoritusta.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso liittyy tutkimusmenetelmien opintoihin.

Oppimateriaali:

Uhari M. ja Nieminen P. 2001: Epidemiologia ja biostatistiikka. Duodecim.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Loppukuulustelu, hyväksytty harjoitustyö ja harjoituksiin osallistuminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Pentti Nieminen

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää jakson 350005Y Tilastotiede suoritusta. Ei korvautuvuutta suoraan 
aikaisemmalla tutkinnolla.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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ay352221A: Hoitotieteen teorian kehittäminen ja arviointi (AVOIN YO), 3 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen oppimateriaali:
Lauri, Sirkka , Hoitotieteen teorian kehittäminen , 2005, pakollinen
McEwen, M. & Wills, E.M, Theoretical basis for nursing , 2002, pakollinen
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352221A Hoitotieteen teorian kehittäminen ja arviointi 3.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa analysoida ja arvioida hoitotieteellistä teoriaa.  Opiskelija osaa kuvata 
hoitotieteen teorian kehittämisen historian merkittävimmät vaiheet.

Sisältö:

Teorian rakenne, teorian kehittämisen lähestymistavat, teorian kehittämis- ja arviointiprosessi. Hoitotieteen 
kehittämisen historia.

Järjestämistapa:

Lähiopetus ja etätyöskentely

Toteutustavat:

Järjestetty opetus 15 tuntia sisältää luennot ja ryhmätyön käynnistämisen. Itsenäinen työskentely

Kohderyhmä:

Hoitotieteen pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Katso yhteydet muihin opintojaksoihin

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Osa hoitotieteen aineopintoja

Oppimateriaali:

• 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.
Kurssikirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Järjestetty opetus 15 tuntia. Yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

5-1 / hylätty

Vastuuhenkilö:

Hoitotieteen professori

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Ei korvautuvuutta aikaisemmalla tutkinnolla.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+352221A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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ay352107A: Tutkimusmenetelmät I (AVOIN YO), 6 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 oppimateriaali:
Polit, Denise F. , Nursing research principles and methods , 2004, pakollinen
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352107A Hoitotieteen tutkimusmenetelmät I 6.0 op

Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

Suomi / englanti

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija:

osaa muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja tavoitteet sekä tietää, kuinka tutkimussuunnitelma 
tehdään
osaa valita ja arvioida tieteellistä tutkimusta
osaa valita tutkimusaiheeseen sopivia tutkimusmenetelmiä
tietää hyvän tieteellisen kirjoittamisen edellytykset
osaa arvioida tutkimuksen ja tutkijan etiikan peruskysymyksiä
osaa arvioida laadullisen ja määrällisen tutkimuksen luotettavuuden peruskysymyksiä.

Sisältö:

Tutkimusprosessin eri vaiheiden suunnittelu, kirjallisuuteen perehtyminen, yleisimmät aineistonkeruu- ja 
analysointimenetelmät, luotettavuuden arviointi, tutkimuksen ja tutkijan etiikka. Tutkimussuunnitelman ja 
tutkimusraportin laatiminen.

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

Luennot ja harjoitukset 30 h, itsenäinen työskentely ja tentti 130 h

Kohderyhmä:

Hoitotieteen, terveyshallintotieteen, kliinisen laboratoriotieteen ja radiografian pääaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

ks. yhteydet muihin opintojaksoihin

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on tutkimuskurssin hyväksytty suoritus.

Oppimateriaali:

Polit DF & Beck CT. 2011. Nursing Research. Generating and assessing evidence for nursing practice. 
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia (soveltuvin osin).
Ajankohtaisia artikkeleita.
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja ryhmätyöskentelyyn sekä tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+352107A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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1-5 / hylätty

Vastuuhenkilö:

Lehtori

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay352114A-01: Kandidaatin tutkielma (AVOIN YO), 10 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352114A-01 Kandidaatin tutkielma 0.0 op

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee tuottamaan 
tutkimuskirjallisuuden ja/tai empiirisen aineiston pohjalta tieteellisen kirjoittamisen ja tutkimusperiaatteiden 
mukaisesti kandidaatintutkielman ja esittämään sen.

Sisältö:

Tutkimusprosessin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Tutkimuskirjallisuuden ja/tai empiirisen aineiston 
pohjalta tieteellisiä periaatteita noudattavan kandidaatintutkielman laatiminen.

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

Itsenäinen työskentely, pienryhmissä tapahtuva ohjaus ja seminaari.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

ks. yhteydet muihin opintojaksoihin

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edellytyksenä osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut seuraavat opinnot: 350008P Tutkimuskurssi 
ja 352107A Tutkimusmenetelmät I.

Oppimateriaali:

Kandidaatintutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kandidaatintutkielman kirjoittaminen ja esittely.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

TtT Pirjo Kaakinen / TtT Marjo Suhonen

Työelämäyhteistyö:

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

ay351101P: Hoitotiede 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 oppimateriaali:
Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindstöm, U., Paavilainen, E., Pietilä, A., Sa, 
Hoitotiede , 2007, pakollinen
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351101P Johdatus hoitotieteeseen (Hoitotiede I) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
osaa määritellä mitä tiede ja tieteellinen tieto ovat
osaa kuvata hoitotieteen kehityksen
osaa kertoa hoitotieteen merkityksen
osaa kuvata hoitotieteen tutkimuskohteet, lähestymistavat ja tutkimuksen lajit
osaa selittää hoitotieteeseen perustuvan hoitotyön
osaa keskustella hoitotieteen tulevaisuudesta

Sisältö:

Tiede, tieteellisyys ja hoitotiede. Hoitotieteen merkitys.Hoitotiede ja tutkimus. Hoitotieteen tutkimuskohteet, 
tutkimuskohteen lähestyminen ja tutkimuksen lajit. Hoitotieteeseen perustuva hoitotyö. Hoitotieteen 
tulevaisuus.

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus

Toteutustavat:

Luennot 25t, pienryhmätyöskentely 12t, itsenäinen työskentely ja kirjallisen työn tekeminen 98t.

Kohderyhmä:

Hoitotieteen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Osa hoitotieteen perusopintoja.

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.
Artikkeleita Hoitotiede-lehdestä ja kansainvälisistä hoitotieteellisistä lehdistä 100 sivua.
 
Kurssikirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot, aktiivinen osallistuminen pienryhmätöihin ja itsenäinen kirjallisen työn tekeminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+351101P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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1-5 /hylätty

Vastuuhenkilö:

Hoitotieteen professori

Työelämäyhteistyö:

Ei

ayA540301: Hoitotiede, perusopinnot (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:

A540301 Hoitotieteen perusopinnot 28.5 op

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Pakollisuus

ay351008P: Tutkimuskurssi (AVOIN YO), 2 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 oppimateriaali:
Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K, Hoitotieteen tutkimusmetodiikka , 1997, pakollinen
Hirsjärvi, Sirkka , Tutki ja kirjoita , 2007, pakollinen
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351008P Tutkimuskurssi 2.0 op

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija tunnistaa tieteellisen tutkimustoiminnan 
tavoitteet ja periaatteet sekä osaa kuvata tutkimusprosessin eri vaiheet pääpiirteissään.

Sisältö:

Tieteellisen tutkimustoiminnan tavoitteet, periaatteet ja tutkimusprosessi.

Järjestämistapa:

Etäopetus

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu

Kohderyhmä:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Hoitotieteen, terveyshallintotieteen, kliinisen laboratoriotieteen ja radiografian pääaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Osa tutkimusopintoja

Oppimateriaali:

 Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Tammi, Helsinki, 2009. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P.:
Pääluvut: I Tutkimus ja tutkimuksesta kirjoittaminen ja II Tutkimusprosessi.
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuuden kuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / Hylätty

Vastuuhenkilö:

Tohtorikoulutettava

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Korvautuu sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille ilman erillistä 
hyväksilukemishakemusta, mikäli opiskelija on toimittanut tutkintotodistuksen tiedekuntaan.

ay350031P: Sosiaali- ja terveydenhuollon teoreettiset lähtökohdat (AVOIN YO), 23 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:

350031P Sosiaali- ja terveydenhuollon teoreettiset lähtökohdat 23.0 op

Laajuus:

23 op

Opetuskieli:

Suomi

Sisältö:

Opintojakso koostuu neljästä osasta: 
ay350031P-01 Hoitotyö sosiaali- ja terveydenhuollossa (6 op) 
ay350031P-02 Hoitamisen etiikka (6 op) 
ay350031P-03 Hoitotyön historia (6 op) 
ay350031P-04 Hoitotieteellinen tutkimus (5 op)

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjalliset kuulustelut TAI opintojakso hyväksiluetaan aikaisemmalla terveysalan opisto-tai 
ammattikorkeakoulututkinnolla.
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+351008P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


14

Hyväksytty / Hylätty

Pakollisuus

ay350031P-01: Hoitotyö sosiaali- ja terveydenhuollossa (AVOIN YO), 6 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

350031P-01 Hoitotyö sosiaali- ja terveydenhuollossa 6.0 op

Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelijia tuntee hoitotyön suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
Opiskelijalle on muodostunut käsitys hoitotyön merkityksestä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. 
Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien kehityksen ja niissä tapahtuneet 
muutokset.

Sisältö:

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen kehittyminen. Hoitotyö osana 
terveydenhuoltojärjestelmää.

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu

Oppimateriaali:

Lammi-Tastula J. (toim.). 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet. Helsinki, 7 uud. p. 
WSOYpro JA 
Pietilä A-M. (toim.). 2010. Terveyden edistäminen: teorista toimintaan. Helsinki, WSOYpro.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuuden kuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / Hylätty

ay350031P-04: Hoitotieteellinen tutkimus (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

350031P-04 Hoitotieteellinen tutkimus 5.0 op

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

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee hoitotieteellisen tutkimuksen ajankohtaiset kysymykset yksilön ja yhteisön 
näkökulmista.

Sisältö:

Hoitotieteellisen tutkimuksen ajankohtaiset aiheet.
 

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu

Oppimateriaali:

Tutkiva hoitotyö -lehden edellisen vuoden vuosikerta.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuuden kuulustelu
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / Hylätty

ay350031P-03: Hoitotyön historia (AVOIN YO), 6 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

350031P-03 Hoitotyön historia 6.0 op

Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee hoitotieteen ja hoitotyön juuret ja kehityksen, tietää hoitotyön koulutuksen ja 
ammatillisen hoitotyön eri kehitysvaiheet.

Sisältö:

Hoitotyön juuret ja kehittyminen. Ammatillinen hoitotyö ja sen kehittyminen. Hoitoalan kouluksen 
historiallinen kehitys.

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu

Oppimateriaali:

Sorvettula, Maija (1998): Johdatus suomalaisen hoitotyön historiaan. Suomen Sairaanhoitajaliitto ry., 
Helsinki.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuuden kuulustelu
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

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

Hyväksytty / Hylätty

ay350031P-02: Hoitamisen etiikka (AVOIN YO), 6 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

350031P-02 Hoitamisen etiikka 6.0 op

Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee terveydenhuollon ja hoidon etiikan peruskäsitteistön sekä keskeiset 
terveydenhuollon eettiset kysymykset. Opiskelija pystyy vertailemaan erilaisista kulttuurisista 
taustoista nousevien normien ja sääntöjen vaikutusta terveydenhuoltoon ja hoitotyöhön, on 
omaksunut terveydenhuoltoalan eettisen ajattelutavan toimintansa lähtökohdaksi sekä 
tuntee terveydenhuollon toimintaa ohjaavat normit ja eettiset säännöt. 

Sisältö:

Terveydenhuollon ja hoidon etiikan peruskäsitteet. Eettisten kysymysten tarkastelu eri näkökulmista. 
Kulttuurierojen vaikutus hoitotyöhön. Terveydenhuollon ammattien etiikka. 

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu

Oppimateriaali:

 Leino-Kilpi, H. & Välimäki, T. Etiikka hoitotyössä. 5.-6. painos, 2009 tai 2010.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuuden kuulustelu
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / Hylätty

ay402963A: Ihminen ja lääkkeet (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.01.2011 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

402963A Ihminen ja lääkkeet 2.0 op

Laajuus:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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2op
Opetuskieli:
Suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- osaa selittää lääkkeiden käyttöaiheet ja haitat sekä millaisia lääkkeitä nykyisin käytetään, miten lääkkeet 
vaikuttavat, mitä lääkeaineilla tapahtuu elimistössä ja mitä ovat lääkkeenomaiset valmisteet
Sisältö:
- lääkkeet ja lääkkeen omaiset tuotteet 
- lääkkeiden vaiheet elimistössä, annostelumuodot ja vaikutustavat 
- tulehdus ja kipulääkkeet 
- sydän- ja verisuonisairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet 
- ruuansulatuskanavan toimintaan vaikuttavat lääkkeet 
- psyykenlääkkeet 
- astma- ja allergialääkkeet 
- huumeet ja muut keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet 
- endokriinisiin järjestelmiin vaikuttavat lääkkeet 
- mikrobilääkkeet
Järjestämistapa:
Verkko-opinnot
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Terveystiedon muut opintojaksot
Oppimateriaali:
Koulu, M. & Tuomisto, J. (2007) Farmakologia ja toksikologia. 7. uud. painos. Kuopio, Medicina.
TAI
Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. (toim.) (2003) Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 3. uud. painos. 
Helsinki, Duodecim.
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
osallistuminen opetukseen ja tentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
LT Risto Kerkelä
Työelämäyhteistyö:
Ei

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:
10 op

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=040414P&Search_Code=KURS&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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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, 
asiakasneuvojille, opettajille, työvoimaneuvojille ja vakuutussihteereille. Terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden ja 
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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:

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.

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


20

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.
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.

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

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

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:
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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.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

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

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

Opetuksesta vastaa Itä-Suomen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.

352251A: Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352251A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
4 op
Ajoitus:
syyslukukausi
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:
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edellytyksenä osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut seuraavat opinnot:  351201P-03 Terveystieteiden 
tutkimuksen perusteet 2op 
Oppimateriaali:
Ajankohtainen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja ryhmätyöskentelyyn.
Arviointiasteikko:
1-5/hylätty
Vastuuhenkilö:
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen yliopistonlehtorit

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:
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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

ay402954A: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi ja vuorovaikutus (AVOIN YO), 4 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:

402954A Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi ja vuorovaikutus 4.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
- selittää psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin rakentumista 
- suunnitella psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen soveltuvia oppimateriaaleja, työtapoja koulun 
toimintakulttuurin kehittämisen näkökulmasta
Sisältö:
- psyykkisen hyvinvoinnin merkitys toimintakyvylle 
- psyykkisen hyvinvoinnin sosiaaliset yhteydet 
- minäkäsityksen rakentuminen erilaisissa konteksteissa 

Järjestämistapa:
Verkko-opinnot
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Ei
Oppimateriaali:
Kirjallisuus sovitaan kurssin aikana
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen kirjallinen työ
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
KM Milla Merilehto
Työelämäyhteistyö:
Ei

351138A: Terveydenhuollon juridiikka, 3 - 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay351138A Terveydenhuollon juridiikka (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
syyslukukausi
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:
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.
Oppimateriaali:
Mirva Lohiniva-Kerkelä: Terveydenhuollon juridiikka 2007 and HE 9072010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle 
terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi (saatavilla eduskunnan palvelimelta www.

 , tarkemmin eduskunta.fi http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/?${APPL}=akirjat&${BASE}=akirjat&${THWIDS}
 )=0.32/1411473212_44371&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

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:
Kirjallinen kuulustelu, tentti.
Arviointiasteikko:
1-5/ hylätty
Vastuuhenkilö:
Tuntiopettaja

ay351138A: Terveydenhuollon juridiikka (AVOIN YO), 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

http://www.eduskunta.fi
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


27

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:
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

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

Ei opintojaksokuvauksia.

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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ay352315A: Terveydenhuolto tänään (AVOIN YO), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 - 31.07.2013

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352315A Terveydenhuolto tänään 3.0 op

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi / englanti
Osaamistavoitteet:
Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

tunnistaa terveydenhuollon ajankohtaiset kysymykset, niiden sisältämät keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
/taustat
osaa keskustella terveydenhuollon ajankohtaisista kysymyksistä
osaa etsiä tieteellistä tietoa terveydenhuollon ajankohtaisista kysymyksistä

Sisältö:
Terveydenhuollon ajankohtaiset kysymykset.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Verkko-keskusteluun osallistuminen 10 t ja kirjallisen harjoitustyön tekeminen 71 t.
Kohderyhmä:
Hoitotieteen, terveyshallintotieteen, kliinisen laboratoriotieteen ja radiografian pääaineopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei
Oppimateriaali:
Ajankohtainen terveydenhuollon kysymyksiä käsittelevä kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja harjoitustyön tekeminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Lehtori
Työelämäyhteistyö:
Ei

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:

351207P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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352232A: Terveyshallintotiede, 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352232A Terveyshallintotiede (AVOIN YO) 10.0 op

Laajuus:
9 op
Ajoitus:
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:
Kontaktiopetus.
Toteutustavat:
Luennot 8h, itsenäinen työskentely 53h, kirjallinen tehtävä 60h; teemakeskusteuryhmä 10h ja itsenäinen 
työskentely 111h.
Kohderyhmä:
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.
Oppimateriaali:
Ajakohtainen kirjallisuus ja sosiaali- ja terveyspoliittinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tietopohjan kokoava essee ja opiskelijoiden toteuttama teemaskeskustelu ryhmissä. Essee 50% ja 
teemakeskustelun toteuttaminen 50%.
Arviointiasteikko:
1-5/hylätty
Vastuuhenkilö:
Professori

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:
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Terveyshallintotiede tutkimusalueena ja oppiaineena sekä keskeiset käsitteet ja tarkastelutavat. Terveydenhuollon 
hallinnon historiallinen kehitys.
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

ayA544702: Terveyshallintotieteen aineopinnot (AVOIN YO), 36 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A544702 Terveyshallintotieteen aineopinnot 37.5 op

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Pakollisuus

ay352107A: Tutkimusmenetelmät I (AVOIN YO), 6 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 oppimateriaali:
Polit, Denise F. , Nursing research principles and methods , 2004, pakollinen
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352107A Hoitotieteen tutkimusmenetelmät I 6.0 op

Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

Suomi / englanti

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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osaa muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja tavoitteet sekä tietää, kuinka tutkimussuunnitelma 
tehdään
osaa valita ja arvioida tieteellistä tutkimusta
osaa valita tutkimusaiheeseen sopivia tutkimusmenetelmiä
tietää hyvän tieteellisen kirjoittamisen edellytykset
osaa arvioida tutkimuksen ja tutkijan etiikan peruskysymyksiä
osaa arvioida laadullisen ja määrällisen tutkimuksen luotettavuuden peruskysymyksiä.

Sisältö:

Tutkimusprosessin eri vaiheiden suunnittelu, kirjallisuuteen perehtyminen, yleisimmät aineistonkeruu- ja 
analysointimenetelmät, luotettavuuden arviointi, tutkimuksen ja tutkijan etiikka. Tutkimussuunnitelman ja 
tutkimusraportin laatiminen.

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

Luennot ja harjoitukset 30 h, itsenäinen työskentely ja tentti 130 h

Kohderyhmä:

Hoitotieteen, terveyshallintotieteen, kliinisen laboratoriotieteen ja radiografian pääaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

ks. yhteydet muihin opintojaksoihin

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on tutkimuskurssin hyväksytty suoritus.

Oppimateriaali:

Polit DF & Beck CT. 2011. Nursing Research. Generating and assessing evidence for nursing practice. 
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia (soveltuvin osin).
Ajankohtaisia artikkeleita.
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja ryhmätyöskentelyyn sekä tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / hylätty

Vastuuhenkilö:

Lehtori

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay352114A-01: Kandidaatin tutkielma (AVOIN YO), 10 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352114A-01 Kandidaatin tutkielma 0.0 op

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+352107A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee tuottamaan 
tutkimuskirjallisuuden ja/tai empiirisen aineiston pohjalta tieteellisen kirjoittamisen ja tutkimusperiaatteiden 
mukaisesti kandidaatintutkielman ja esittämään sen.

Sisältö:

Tutkimusprosessin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Tutkimuskirjallisuuden ja/tai empiirisen aineiston 
pohjalta tieteellisiä periaatteita noudattavan kandidaatintutkielman laatiminen.

Järjestämistapa:

Lähiopetus

Toteutustavat:

Itsenäinen työskentely, pienryhmissä tapahtuva ohjaus ja seminaari.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

ks. yhteydet muihin opintojaksoihin

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edellytyksenä osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut seuraavat opinnot: 350008P Tutkimuskurssi 
ja 352107A Tutkimusmenetelmät I.

Oppimateriaali:

Kandidaatintutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kandidaatintutkielman kirjoittaminen ja esittely.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

TtT Pirjo Kaakinen / TtT Marjo Suhonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay352215A: Terveyshallintotiede II (AVOIN YO), 8 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 oppimateriaali:
Nouko-Juvonen, S, Hyvinvointivaltion palveluketjut , 2000
Heikkilä, Matti (3) , Julkinen hyvinvointivastuu sosiaali- ja terveydenhuollossa , 2005
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352215A Terveyshallintotiede II 8.0 op

Laajuus:

8 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee analysoimaan terveyshallintotieteellisen tutkimuksen 
lähestymistavat, tutkimusotteet ja keskeiset teoriat. Opiskelija osaa edelleen kehittää 
terveyshallintotieteellistä tietoperustaansa Learning Cafe:ssa tuottamalla kirjallisen tuotoksen.

Sisältö:

Ajankohtaiset terveyshallintotieteelliset painopistealueet ja keskeisimmät tutkimusteemat.

Toteutustavat:

Luennot 4 tuntia. Learning cafe 6 tuntia. Kirjallinen tuotos.

Oppimateriaali:

Ajankohtaiset terveyshallintotieteelliset ja muut soveltuvat tieteelliset kansainväliset ja kansalliset artikkelit 
sekä väitöskirjat.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen tehtävä.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / Hylätty.

Vastuuhenkilö:

Terveyshallintotieteen professori ja lehtori.

Pakollisuus

ay352215A-02: Terveyshallintotiede II, osa 2 (Sosiaalipolitiikka) (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352215A-02 Terveyshallintotiede II, osa 2 (Sosiaalipolitiikka) 5.0 op

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

ay352215A-01: Terveyshallintotiede II, osa 1 (Terveyspolitiikka) (AVOIN YO), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352215A-01 Terveyshallintotiede II, osa 1 (Terveyspolitiikka) 3.0 op

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

ay352147A: Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen (AVOIN YO), 8 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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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 oppimateriaali:
Kauhanen, Juhani , Henkilöstövoimavarojen johtaminen , 2006
Virtanen Petri, Stenvall Jari, Julkinen johtaminen, 2010
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352147A Hoitotyön hallinnon perusteet ja suunnittelu 8.0 op

Laajuus:

8 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoite: Opiskelija kykenee harjoitustyössä tulkitsemaan moniammatillisen johtamiseen liittyviä 
haasteellisia tilanteita.

Sisältö:

Terveydenhuollon johtamisen peruskäsitteet ja niiden teoreettiset lähtökohdat.

Toteutustavat:

Luennot 10 tuntia. Reflektiivinen ryhmä (ArgueGraph) 10 tuntia.  Omatoiminen opiskelu.

Oppimateriaali:

Virtanen, P. & Stenvall, J.: Julkinen johtaminen. Tietosanoma, 2010 
Kauhanen, J.: Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOY, Helsinki 2006
Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoituksiin osallistuminen, ryhmäharjoitustehtävä ja yksilötehtävänä suoritettava essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / Hylätty
Arvosana muodotuu 50% ryhmäharjoitustehtävästä ja 50% yksilötehtävästä.

Vastuuhenkilö:

Terveyshallintotieteen professori, lehtori ja tohtorikoulutettava

ay352214A: Hallinto-oikeus sekä virkamies- ja työoikeus (AVOIN YO), 8 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 oppimateriaali:
Kulla, Heikki , Hallintomenettelyn perusteet , 2003
Bruun, Niklas , Virkamiesten oikeusasema , 1995
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

352214A Hallinto-oikeus sekä virkamies- ja työoikeus 8.0 op

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

8 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija
osaa tehdä päätelmiä  julkisen vallan organisaatiosta, sen toiminnasta ja toimintaperiaatteista.
osaa analysoida julkisen vallan ja kansalaisten välisiä oikeudellisia suhteita
osaa määritellä hallintoasian käsittelyssä tarvittavat hallinto-oikeudelliset perusteet.
osaa arvioida hallinnollisen päätöksenteon ja päätöksentekotapojen oikeudelliset puitteet.
osaa määritellä virkamiesten oikeudellisen aseman ja osaa kertoa yleiskuvan palvelussuhteen 
ehtojen määräytymisestä.
osaa määritellä virkasuhteeseen sekä virkaehtosopimuksiin liittyvät ristiriidat.
osaa määritellä työntekijän oikeudellisen aseman, työsuhteen määräytymisehdot ja työsopimuksiin 
liittyvät ristiriitojen ratkaisumenetelmät.

Sisältö:

Osa I: Hallinto-oikeuden peruskäsitteet; hyvän hallinnon perusteet; hallintoasioiden käsittely ja 
päätöksenteko; hallintopäätösten oikeusvaikutukset, pätevyys ja pätemättömyys sekä täytäntöönpano ja 
pakkokeinot; kansalaisten oikeusturva hallinnossa.
Osa II: Virkamies- ja työoikeuden perusteet; virkasuhteeseen ja virkaehtosopimuksiin liittyvien ristiriitojen 
sääntely ja ratkaiseminen. Työsuhteeseen ja työsopimuksiin liittyvien ristiriitojen ratkaisumenetelmät.

Toteutustavat:

Luennot 30 tuntia.

Oppimateriaali:

Osa I: • Kulla, H.: Hallintomenettelyn perusteet. Talentum, Helsinki 2003. • Säädökset niihin myöhemmin 
tehtyine muutoksineen: Perustuslaki, 2 luku, hallintolaki (6.6.2003/434), Laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (21.5.1999/621), Kuntalaki (17.3.1995/365), Hallintolainkäyttölaki (26.7.1996/586). Osa II: • 
Bruun, N., Mäenpää, O. & Tuori, K.: Virkamiesten oikeusasema. Otava, Helsinki 1995. • Säädökset erillisen 
luettelon mukaan.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentojen ja kirjallisuuden kuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5/hylätty.

Vastuuhenkilö:

Tuntiopettajat

Lisätiedot:

Ei korvautuvuutta aikaisemmalla tutkinnolla.

ay352146A: Hallinnon harjoittelu (AVOIN YO), 6 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:

352146A Hoitotyön hallinnon harjoittelu 6.0 op

Laajuus:

6 op

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

Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ja rajata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakokonaisuuden 
omien tavoitteidensa mukaisesti. Opiskelija kykenee soveltamaan terveyshallintotieteellistä tietoa sosiaali- 
ja  terveydenhuollon johtamiseen ja/tai sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan tuottamalla 
kehittämisideoita.

Sisältö:

Harjoittelu toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti terveydenhuollon alalla.

Toteutustavat:

Yksilöllinen harjoittelu. Tarkemmat ohjeet optimassa.

Kohderyhmä:

Terveyshallintotieteen sivuaineopiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edellytyksenä harjoitteluun on terveyshallintotieteen perusopintojen suorittaminen

Oppimateriaali:

Ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Käytännön harjoittelu ja kirjallinen itsereflektio.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty.

Vastuuhenkilö:

Terveyshallintotieteen tohtorikoulutettava.

ayA544701: Terveyshallintotieteen perusopinnot (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:

A544701 Terveyshallintotieteen perusopinnot 28.5 op

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Pakollisuus

ay351008P: Tutkimuskurssi (AVOIN YO), 2 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 oppimateriaali:
Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K, Hoitotieteen tutkimusmetodiikka , 1997, pakollinen

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Hirsjärvi, Sirkka , Tutki ja kirjoita , 2007, pakollinen
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351008P Tutkimuskurssi 2.0 op

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija tunnistaa tieteellisen tutkimustoiminnan 
tavoitteet ja periaatteet sekä osaa kuvata tutkimusprosessin eri vaiheet pääpiirteissään.

Sisältö:

Tieteellisen tutkimustoiminnan tavoitteet, periaatteet ja tutkimusprosessi.

Järjestämistapa:

Etäopetus

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu

Kohderyhmä:

Hoitotieteen, terveyshallintotieteen, kliinisen laboratoriotieteen ja radiografian pääaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Osa tutkimusopintoja

Oppimateriaali:

 Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Tammi, Helsinki, 2009. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P.:
Pääluvut: I Tutkimus ja tutkimuksesta kirjoittaminen ja II Tutkimusprosessi.
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuuden kuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / Hylätty

Vastuuhenkilö:

Tohtorikoulutettava

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Korvautuu sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille ilman erillistä 
hyväksilukemishakemusta, mikäli opiskelija on toimittanut tutkintotodistuksen tiedekuntaan.

ay350005Y: Tilastotiede (AVOIN YO), 6 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+351008P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Leikkaavuudet:

350005Y Tilastotiede 6.0 op

Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hankkia numeerista havaintoaineistoa ja suunnitella kvantitatiivisen 
tutkimuksen. Hän osaa kuvata tutkittavia asioita taulukoiden, kuvioiden ja tunnuslukujen avulla. Opiskelija 
osaa käyttää jakauma- ja testiteorian periaatteita ja osaa soveltaa tilastollisen päättelyn menetelmiä ja 
malleja kvantitatiivisissa aineistoissa.

Sisältö:

Tilastotieteen peruskäsitteet. Otantamenetelmät. Havaintomatriisi ja mitta-asteikot. Yksiulotteinen jakauma 
ja sen tunnusluvut. Kaksiulotteinen jakauma ja riippuvuusluvut. Satunnaismuuttuja ja sen jakauma. 
Diskreetit ja jatkuvat todennäköisyysjakaumat. Tilastollinen päättely. Estimointi ja merkitsevyystestaus.

Järjestämistapa:

Kurssi jakaantuu kahteen osaan, I= Kuvaileva tilastotiede, joka järjestetään syyslukukaudella ja II= Päättelevä 
tilastotiede, joka järjestetään kevätlukukaudella.

Toteutustavat:

Luennot yhteensä 40 tuntia. Yksilö- ja ryhmäharjoitukset yhteensä 50 tuntia.

Kohderyhmä:

Hoitotieteen, terveyshallintotieteen, kliinisen laboratoriotieteen ja radiografian pääaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Matematiikan perustiedot,  yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku sekä niiden laskujärjestys. Laskutoimitukset 
negatiivisilla luvuilla, potenssiin korotus, neliöjuuri, kertoma, nollan käyttäminen edellisissä laskutoimituksissa, 
summamerkki, supistaminen ja laventaminen.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Hyväksytty suoritus kurssista vaaditaan kurssille 350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely osallistujille.

Oppimateriaali:

Karjalainen, A. & Laukkala, H. Luentomoniste 2008. Tilastollisen tutkimuksen perusteista • Heikkilä, T. 
Tilastollinen tutkimus. Edita 1998. • Helenius, H. Tilastollisten menetelmien perustiedot. Statcon Oy 1989. • 
Läärä, E. & Lammi. Tilastotieteen perusteet lääketiedettä ja lähialoja varten. Luentomoniste. Kuopion 
yliopiston ylioppilaskunta 1989.
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot yhteensä 40 tuntia. Yksilö- ja ryhmäharjoitukset yhteensä 50 tuntia. Kirjallisuuden ja luentojen 
välikuulustelut/loppukuulustelu sekä osallistuminen harjoituksiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

FM Helena Laukkala

Työelämäyhteistyö:

Ei toteuteta.

ay351145P: Terveydenhuollon työyhteisön kehittäminen ja projektit (AVOIN YO), 6 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+350005Y&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen oppimateriaali:
Paasivaara Leena, Suhonen Marjo, Virtanen Petri, Projektijohtaminen hyvinvointipalveluissa, 2011
Paasivaara Leena, Suhonen Marjo, Nikkilä Juhani, Innostavat projektit, 2008
Virtanen, Petri , Arviointi arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen , 2007
Aro, Antti, Top 1 : puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta / Antti Aro, Taru Feldt, Virpi 
Ruohomäki (toim.). , 2007
Ruuska, Kai , Terveydenhuollon projektinhallinta mallit, työkalut, ihmiset , 2006
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351145P Hoitotyön arviointi ja kehittäminen 6.0 op

Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee soveltamaan terveydenhuollon työyhteisön kehittämiseen liittyviä 
keskeisiä käsitteitä projektisuunnitelmassa. Opiskelija pystyy nimeämään terveydenhuollon projektien 
keskeiset haasteet. Opiskelija osaa suunnitella projektin ryhmätyönä ja laatia projektisuunnitelman.

Sisältö:

Terveydenhuollon työyhteisön kehittämiseen liittyvät käsitteet ja uusin tutkimus. Projektin suunnittelu, 
toteuttaminen ja arviointi.

Toteutustavat:

Luennot (jana ja  asematyöskentely, mielikuvaoppiminen sekä mindmap-työskentely) 6 tuntia, harjoitukset 
6 tuntia, projektityöskentely ja itsenäinen opiskelu.

Oppimateriaali:

Aro, A. ym (toim) Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Edita, Helsinki 2007.  
Paasivaara, L., Suhonen, M. & Nikkilä, J.: Innostavat projektit. Silverprint. Sipoo 2008.Paasivaara, L., 
Suhonen, M. & Virtanen, P.: Projektijohtaminen hyvinvointipalveluissa. Tietosanoma. Helsinki 2011.
Ruuska, K. 2006 Terveydenhuollon projektien hallinta: mallit, työkalut, ihmiset. Talentum, Helsinki.Virtanen, 
P.: Arviointi. Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Oy Edita Ab, Helsinki 2007.
Muu ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot, harjoituksiin osallistuminen ja projektisuunnitelman laadinta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5/ Hylätty. Itsearviointi hyv/hyl, vertaisarviointi 50% ja opettajan arviointi 50% arvosanasta.

Vastuuhenkilö:

Terveyshallintotieteen lehtori

ay351138P: Terveydenhuollon juridiikka (AVOIN YO), 4 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 oppimateriaali:
Mikkola, Potilasvahinko lain sisältö ja soveltamiskäytäntö , 2004
Lohiniva-Kerkelä, Mirva , Terveydenhuollon juridiikka , 2007

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

Leikkaavuudet:

351138P Terveydenhuollon juridiikka 4.0 op

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoiteet: 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

Toteutustavat:

Luennot 10 tuntia

Oppimateriaali:

1. Lohiniva-Kerkelä, M: Terveydenhuollon juridiikka. Talentum, Helsinki  2007. 
Mikkola - Mikkonen - Suhonen - Kallio: Potilasvahinko: Lain sisältö ja soveltamiskäytäntö. Suomen 
vakuutusalan koulutus ja kustannus, Helsinki 2004. 

2. Seuraavat säädökset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 
Potilasvahinkolaki (585/1986)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 
Kansanterveyslaki (66/1972) 
Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) 
Mielenterveyslaki (1116/1990) 
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5 / Hylätty

Vastuuhenkilö:

Tuntiopettaja

Lisätiedot:

Ei korvautuvuutta aiemmalla tutkinnolla

ay351137P: Terveyshallintotiede I (AVOIN YO), 7 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 oppimateriaali:
Sundman, E, Potilaan asema ja oikeudet , 2000
Ryynänen, O-P, Terveyden ja sairauden valinnat , 1999

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Lumijärvi, Ismo , Laatujohtaminen ja julkinen sektori laadun ja tuloksen tasapaino johtamishaasteena , 
1999
Salminen, Ari (1) , Hallintotiede organisaatioiden hallinnolliset perusteet , 1993
Kirjavainen, Paula , Strategisen osaamisen johtaminen yrityksen tieto ja osaaminen kilpailuedun lähteeksi 
, 2000
Vuori, J, Terveys ja johtaminen terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisöissä , 2005
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351137P Terveydenhuollon hallinnon perusteet 7.0 op

Laajuus:

7 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoiteet: 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.
Toteutustavat:

Luennot 8 tuntia ja teemakeskusteuryhmä 10 tuntia.

Oppimateriaali:

Ajakohtainen kirjallisuus ja sosiaali- ja terveyspoliittinen materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tietopohjan kokoava essee ja opiskelijoiden toteuttama teemaskeskustelu ryhmissä.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

1-5/Hylätty.

Vastuuhenkilö:

Prof. Juhani Nikkilä

Pakollisuus

ay351137P-02: Terveyshallintotiede I, osa 2 (Terveyshallintotieteen johdanto) (AVOIN YO), 3,5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351137P-02 Terveyshallintotiede I, osa 2 (Terveyshallintotieteen johdanto) 3.5 op

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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ay351137P-01: Terveyshallintotiede I, osa 1 (Terveydenhuollon hallinnon perusteet) (AVOIN YO), 
3,5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351137P-01 Terveyshallintotiede I, osa 1 (Terveydenhuollon hallinnon perusteet) 3.5 op

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

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.

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

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA551102 Terveystieteiden aineopinnot (AVOIN YO) 35.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

Pakollisuus

352114A: Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe, 6 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352114A Kandidaatin tutkielma 6.0 op

Lähtötasovaatimus:

Edellytyksenä osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut seuraavat opinnot:
352251 Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 4op,
352252A-01 Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I 3,5op, ja
352252A-02 Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät II 3,5op.

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

syyslukukausi

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 empiirisen aineiston 
pohjalta tieteellisiä periaatteita noudattavan kandidaatintutkielman laatiminen. Kandidaatin tutkielma 
laaditaan oman suuntautumisen/pääaineen mukaisesta aiheesta. Kirjallinen kypsyyskoe.

Järjestämistapa:

Lähiopetus
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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

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

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

Ei opintojaksokuvauksia.

352231A: Terveystieteiden filosofiset lähtökohdat, 4 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352231A Terveystieteiden filosofiset lähtökohdat (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Ajoitus:
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.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus ja ryhmäkeskustelut.
Toteutustavat:
Luennot ja ryhmäkeskustelut 15h, itsenäinen työskentely ja essee -tehtävä 27h, kirjallisuuden lukeminen, tenttiin 
valmistautuminen ja tentin suorittaminen 20h.
Kohderyhmä:
Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.
Oppimateriaali:
Luennot sekä seuraavat teokset:
Raatikainen P. 2004 (tai uudempi painos). Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus, Helsinki.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen luentoihin (80 %) ja ryhmäkeskusteluun osallistuminen (100 %), itsenäinen työskentely, 
esseen ja tenttin suorittaminen. Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/ hylätty
Vastuuhenkilö:
Tuntiopettaja

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:
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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

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

ay351201P: Terveystieteiden perusopinnot I: Terveystieteellinen tietoperusta (AVOIN YO), 15 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351201P Terveystieteiden perusopinnot I: Terveystieteellinen tietoperusta 15.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

suomi

ay351201P-01: Johdatus terveystieteisiin (AVOIN YO), 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351201P-01 Johdatus terveystieteisiin 5.0 op

Laajuus:

5 op

Ajoitus:

1. vuosi/ syyslukukausi
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Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa käyttää sähköistä oppimisympäristöä, opiskella itsenäisesti sekä arvioida omaa 
oppimisfilosofiaa, -tyyliä ja -prosessia terveystieteiden opiskelussa. Opiskelija osaa määritellä 
tieteen käsitteen sekä tieteiden kentän. Opiskelija osaa määritellä ja selittää terveystieteiden 
aseman tieteiden joukossa/kentässä. Opiskelija osaa tunnistaa/ nostaa esiin terveystieteiden 
ajankohtaisia kysymyksiä suomessa ja/tai 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 20h + verkkotentin suorittaminen 3h.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat, joilla ei ole aiempaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai niitä 
vastaavia opintoja suoritettuna.

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 artikkeleihin, laativat oppisisällöstä 
käsitekartan sekä suorittavat verkkotentin. Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/ hylätty

Vastuuhenkilö:

Hanna Tiirinki

ay351201P-02: Sosiaali- ja terveydenhuollon filosofia ja ammattietiikka (AVOIN YO), 3 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351201P-02 Sosiaali- ja terveydenhuollon filosofia ja ammattietiikka 3.0 op

Laajuus:

3 op

Ajoitus:

1. vuosi/ syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan filosofiaa, etiikkaa sekä arvoja. 
Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä terveydenhuollon toimintaa ohjaavat sekä asiakkaan/potilaan 
asemaan liittyvät eettiset periaatteet ja normit. Opiskelija tunnistaa keskeisimmät eettiset kysymykset
/ongelmat sosiaali- ja terveydenhuollossa, osaa vertailla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 
potilashoidossa ilmeneviä eri ammatti- ja työskentelykulttuureihin liittyviä eettisiä normeja ja 
sääntöjä. Opiskelija osaa analysoida/ arvioida eettistä päätöksentekoa sosiaali- ja 
terveydenhuollossa.
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Sisältö:

Sosiaali- ja terveydenhuollon eettiset periaatteet, terveydenhuollon ammattietiikka, eettisten 
kysymysten tarkastelu erilaisista näkökulmista sekä kulttuurin vaikutus sosiaali- ja 
terveydenhuollossa.
 

Järjestämistapa:

Ohjattu opiskelu Optimassa.

Toteutustavat:

Kirjallisuuteen perehtyminen 40h, tiedon arviointi sekä kirjallisen tehtävän tekeminen 41h.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat, joilla ei ole aiempaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai 
niitä vastaavia opintoja suoritettuna.

Oppimateriaali:

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENE:n internet sivuilla oleva 
materiaali ja raportit, Sosiaali ja terveysalan eettinen perusta (julkaisu 32/ETENE), soveltuva 
tieteellinen kirjallisuus sekä
Kangasniemi M., Vaismoradi M., Jasper M., Turunen H. 2013. Ethical issues in patient safety: 
Implications for nursing management. Nursing Ethics 1-13.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen, itsenäinen työskentely. Kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjallinen tehtävä. Opintojakso 
arvioidaan kirjallisen työn perusteella.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/ hylätty

Vastuuhenkilö:

Tohtorikoulutettava

ay351201P-03: Terveystieteiden tutkimuksen perusteet (AVOIN YO), 2 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351201P-03 Terveystieteiden tutkimuksen perusteet 2.0 op

Laajuus:

2 op

Ajoitus:

1. vuosi/ syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä näyttöön perustuvan toiminnan ja osaa liittää tutkimustiedon käytännön 
toimintaan. Osaa kuvata tutkimusmenetelmän valinta- ja tutkimusprosessin eri vaiheet 
pääpiirteissään sekä määritellä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erityispiirteet. Opiskelija tietää 
hyvän akateemisen kirjoittamisen ja viittauskäytänteiden periaatteet.

Sisältö:

Näyttöön perustuva toiminta. Tutkimusongelman asettaminen. Kirjallisuus katsaus. Teoreettisen 
viitekehyksen luomisen sekä menetelmänvalinnan perusteet. laadullisen ja määrällisen tutkimuksen 
prosessi. Tieteellisen kirjoittamisen ja viittauskäytänteiden perusteet.

Järjestämistapa:

Ohjattu opiskelu Optimassa.
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Toteutustavat:

Itsenäinen työskentely Optimassa, kirjallisuuteen perehtyminen 40h, verkkotenttiin valmistautuminen 
12h ja verkkotentin tekeminen 2h.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat, joilla ei ole aiempaa sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutusta tai niitä 
vastaavia opintoja suoritettuna.

Oppimateriaali:

Soveltuva tieteellinen kirjallisuus sekä
Hirsijärvi S., Remes P. ja Sajavaara P., 2004. Tutki ja kirjoita. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 
2004.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen, itsenäinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen, verkkotentti.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/ hylätty

Vastuuhenkilö:

Satu Elo

ay351201P-04: Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351201P-04 Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen perusteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Ajoitus:

1. vuosi/ syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä ja kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän (ISCED- luokitus) sekä 
opetushallituksen ohjelmien pääpiirteet, osaa kuvata suomalaisen sosiaali- ja terveysalan 
koulutusjärjestelmän sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön keskeiset tavoitteet, strategiat, 
kansainvälisyystoiminnan sekä yhteistyötahot. Opiskelija osaa jäsentää oppimaansa kirjallisissa 
tehtävissä.

Sisältö:

Sosiaali- ja terveysalan koulutusjärjestelmä. Suomen koulutuspolitiikka, suomalaisen koulutuksen
/koulutusjärjestelmän tavoitteet, päämäärät ja erilaiset koulutuspoliittiset ohjelmat. Korkeakoulutusta 
ohjaava lainsäädäntö. Suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen.

Järjestämistapa:

Ohjattu opiskelu Optimassa.

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuteen perehtyminen 77h, tiedon arviointi sekä kirjallisin tehtävin 
tekeminen 58h.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat, joilla ei ole aiempaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai niitä 
vastaavia opintoja suoritettuna.

Oppimateriaali:
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Opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilla oleva materiaali sekä julkaisut, korkeakoululaki, 
Tilastokeskuksen julkaisut/ISCED.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

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

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/ hylätty

Vastuuhenkilö:

Kristina Mikkonen

ay351202P: Terveystieteiden perusopinnot II: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet (AVOIN YO), 10 
op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351202P Terveystieteiden perusopinnot II: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 10.0 op

Laajuus:

10 op

Ajoitus:

1. vuosi/ syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan filosofiaa, etiikkaa sekä arvoja. Opiskelija 
osaa tunnistaa ja määritellä terveydenhuollon toimintaa ohjaavat sekä asiakkaan/potilaan asemaan liittyvät 
eettiset periaatteet ja normit. Opiskelija tunnistaa keskeisimmät eettiset kysymykset/ongelmat sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, osaa vertailla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä potilashoidossa ilmeneviä eri 
ammatti- ja työskentelykulttuureihin liittyviä eettisiä normeja ja sääntöjä. Opiskelija osaa analysoida/ 
arvioida eettistä päätöksentekoa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sisältö:

Sosiaali- ja terveydenhuollon eettiset periaatteet, terveydenhuollon ammattietiikka, eettisten kysymysten 
tarkastelu erilaisista näkökulmista sekä kulttuurin vaikutus sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Järjestämistapa:

Ohjattu opiskelu Optimassa.

Toteutustavat:

Kirjallisuuteen perehtyminen 40h, tiedon arviointi sekä kirjallisen tehtävän tekeminen 41h.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat, joilla ei ole aiempaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai niitä vastaavia 
opintoja suoritettuna.

Oppimateriaali:

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENE:n internet sivuilla oleva 
materiaali ja raportit, Sosiaali ja terveysalan eettinen perusta (julkaisu 32/ETENE), soveltuva tieteellinen 
kirjallisuus sekä
Kangasniemi M., Vaismoradi M., Jasper M., Turunen H. 2013. Ethical issues in patient safety: Implications 
for nursing management. Nursing Ethics 1-13.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen, itsenäinen työskentely. Kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjallinen tehtävä. Opintojakso 
arvioidaan kirjallisen työn perusteella.
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Arviointiasteikko:

Hyväksytty/ hylätty

Pakollisuus

ay351202P-01: Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen 
yhteistyö (AVOIN YO), 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351202P-01 Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen 
yhteistyö 5.0 op

Laajuus:

5 op

Ajoitus:

1. vuosi/ kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ja 
kansanterveysohjelmien periaatteet sekä vertailla niitä WHO:n ohjelmiin. Opiskelija osaa erottaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset moniammatillisen yhteistyön toimintatavat /-
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 78h sekä verkkotentti 3h. Toisen osan aikana kirjallisuuteen perehtyminen 40h, essee 
-tehtävän tekeminen sekä terveydenedistämiseen suunnatun esitteen laatiminen 20h.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat, joilla ei ole aiempaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai niitä 
vastaavia opintoja suoritettuna.

Oppimateriaali:

Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Maailman terveysjärjestön 
internet sivuilla oleva materiaali ja julkaisut. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, soveltuva 
tieteellinen kirjallisuus sekä Lammi-Taskula, J. (toim.)  2012. Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet. 
7.-8.painos.

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 arviointia.
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Arviointiasteikko:

Hyväksytty/ hylätty

Vastuuhenkilö:

Hanna Tiirinki

ay351202P-02: Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet (AVOIN YO), 5 
op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

351202P-02 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Ajoitus:

1. vuosi/kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavan lainsäädännön 
periaatteet, opiskelija saavuttaa perustiedot sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnosta.

Sisältö:

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö (terveydenedistäminen, sosiaali- ja 
terveyspalvelut, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, yhdenvertaisuus). Johtaminen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, johtamistaidot, sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoa ohjaava lainsäädäntö.

Järjestämistapa:

Ohjattu opiskelu Optimassa.

Toteutustavat:

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

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat, joilla ei ole aiempaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai niitä 
vastaavia opintoja suoritettuna.

Oppimateriaali:

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

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

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

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/ hylätty

Vastuuhenkilö:

Hanna Tiirinki

352252A: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät (AVOIN YO) 5.0 op

Ajoitus:
Osa I Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 3,5op (352252A-01)

 kevätlukukausiAjoitus:
Osa II Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 3,5op (352252A-02)

 syyslukukausiAjoitus:

Pakollisuus

352252A-02: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät II, 3,5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Oj-osa

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay352252A-02 Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät II (AVOIN YO) 3.5 op

Laajuus:

3, 5op

Ajoitus:

syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelijat tuntevat terveystieteiden tutkimusaineistojen analysointiin käytettävät tilastolliset 
erityismenetelmät. Opiskelijat osaavat soveltaa monimuuttujamentelmiä, erityisesti regressiomalleja. 
Opiskelijat osaavat raportoida terveystieteiden julkaisuissa käytettävien erityismenetelmien tuloksia ja 
tunnistavat tulosten tulkinnassa huomioitavat asiat.

Sisältö:

Monimuuttujamenetelmät. Regressiomallit. Faktorianalyysi. Tulosten raportointi. Artikkelin arviointi.

Järjestämistapa:

Lähiopetus ja ryhmäharjoitukset.

Toteutustavat:

Luentoja 16h, ryhmäharjoitukset ja oppimistehtävät yhteensä 40h.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Edellytyksenä osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut seuraavat opinnot: Opintojaksot 040012Y-
05,06,07 ja 352252A-01

Oppimateriaali:

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Loppukuulustelu, hyväksytyt oppimistehtävät ja harjoituksiin osallistuminen.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Dosentti Pentti Nieminen

352252A-01: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I, 3,5 op
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Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Oj-osa

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

3,5op

Ajoitus:

kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat suunnitella tietojen keruun, pystyvät saattamaan havaintoaineiston 
tietokoneella käsiteltävään muotoon ja osaavat käyttää itsenäisesti tilasto-ohjelmistoa havaintoaineiston 
käsittelyssä ja analysoinnissa. Opiskelijat osaavat soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä 
terveystieteiden tutkimusongelmien analysoinnissa. Lisäksi opiskelijat osaavat raportoida tieteellisiä 
tutkimustuloksia ja tunnistaa tulosten tulkinnassa huomioitavat asiat.

Sisältö:

Tilastotieteen peruskäsitteet. Suunnitelmasta käytäntöön. Havaintoaineiston hankinta. Aineiston valmistelu. 
Tilasto-ohjelmiston käyttö. Estimointi ja merkitsevyystestaus. Analysointimenetelmien valinta. Ryhmien 
vertailu. Toistetut mittaukset. Riippuvuuden tutkiminen. Reliabiliteetti. Tulosten raportointi.

Järjestämistapa:

Lähiopetus ja ryhmäharjoitukset.

Toteutustavat:

Luennot yhteensä 16h, ryhmäharjoitukset ja oppimistehtävät yhteensä 40h.

Kohderyhmä:

Terveystieteiden kandidaattiopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Edellytyksenä osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut seuraavat opinnot: Opintojaksot 040012Y-
05,06,07

Oppimateriaali:

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Hyväksytyt oppimistehtävät ja harjoituksiin osallituminen.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Dosentti Pentti Nieminen

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

Pakollisuus
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ay352252A-01: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I (AVOIN YO), 3,5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

3,5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat suunnitella tietojen keruun, pystyvät saattamaan havaintoaineiston 
tietokoneella käsiteltävään muotoon ja osaavat käyttää itsenäisesti tilasto-ohjelmistoa havaintoaineiston 
käsittelyssä ja analysoinnissa. Opiskelijat osaavat soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä 
terveystieteiden tutkimusongelmien analysoinnissa. Lisäksi opiskelijat osaavat raportoida tieteellisiä 
tutkimustuloksia ja tunnistaa tulosten tulkinnassa huomioitavat asiat.

Sisältö:

Tilastotieteen peruskäsitteet. Suunnitelmasta käytäntöön. Havaintoaineiston hankinta. Aineiston valmistelu. 
Tilasto-ohjelmiston käyttö. Estimointi ja merkitsevyystestaus. Analysointimenetelmien valinta. Ryhmien 
vertailu. Toistetut mittaukset. Riippuvuuden tutkiminen. Reliabiliteetti. Tulosten raportointi.

Järjestämistapa:

Lähiopetus ja ryhmäharjoitukset.

Toteutustavat:

Luennot yhteensä 16h, ryhmäharjoitukset ja oppimistehtävät yhteensä 40h.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Edellytyksenä osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut seuraavat opinnot: Opintojaksot 040012Y-
05,06,07.

Oppimateriaali:

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Hyväksytyt oppimistehtävät ja harjoituksiin osallituminen.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty.

Vastuuhenkilö:

Dosentti Pentti Nieminen

Työelämäyhteistyö:

-

ay352252A-02: Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät II (AVOIN YO), 3,5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi
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Leikkaavuudet:

352252A-02 Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät II 3.5 op

Laajuus:

3,5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelijat tuntevat terveystieteiden tutkimusaineistojen analysointiin käytettävät tilastolliset 
erityismenetelmät. Opiskelijat osaavat soveltaa monimuuttujamentelmiä, erityisesti regressiomalleja. 
Opiskelijat osaavat raportoida terveystieteiden julkaisuissa käytettävien erityismenetelmien tuloksia ja 
tunnistavat tulosten tulkinnassa huomioitavat asiat.

Sisältö:

Monimuuttujamenetelmät. Regressiomallit. Faktorianalyysi. Tulosten raportointi. Artikkelin arviointi.

Järjestämistapa:

Lähiopetus ja ryhmäharjoitukset.

Toteutustavat:

Luentoja 16h, ryhmäharjoitukset ja oppimistehtävät yhteensä 40h.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Edellytyksenä osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut seuraavat opinnot: Opintojaksot 040012Y-
05,06,07 ja 352252A-01.

Oppimateriaali:

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Loppukuulustelu, hyväksytyt oppimistehtävät ja harjoituksiin osallistuminen.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty.

Vastuuhenkilö:

Dosentti Pentti Nieminen

ayA791407: Terveystieto, aineopinnot (AVOIN YO), 35 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A791407 Terveystieto, aineopinnot 35.0 op

Laajuus:
35 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2.-5. vuosi
Osaamistavoitteet:
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Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa selittää eri väestöryhmien, erityisesti lasten ja nuorten, terveyteen ja 
hyvinvointiin, terveyskäyttäytymisen, terveyshaasteisiin ja terveyden edistämiseen liittyviä tekijöitä. Lisäksi 
opiskelija osaa arvioida valmiuksiaan lasten ja nuorten terveysosaamisen vahvistamiseen sekä osaa rakentaa 
terveystiedon opetuksen ja oppimisen sisältöjä tavoitesuuntautuneesti. Hän osaa myös arvioida niiden suhdetta 
koulun terveyden edistämiseen sekä osaa kehittää omaa toimintaa terveyden edistäjänä. 
Sisältö:
Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:
Elämänhallinta ja päihteet (4 op) - 402957A 
Liikunta terveyden edistäjänä (3 op) - 402958A 
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi ja vuorovaikutus (4 op) - 402954A
Lasten ja nuorten sosiaalinen hyvinvointi (4 op) - 402952A
Seksuaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen (3 op) - 402959A
Suun terveys (3 op) - 402962A
Ihminen ja lääkkeet (2 op) - 402963A
Terveystiedon didaktiikan jatkokurssi (6 op) - 402953A
Tutkielma (6 op) - 402964A
Järjestämistapa:
Lähi- ja verkko-opetus
Toteutustavat:
Luennot, ryhmätyöskentely, verkko-opiskelu, itsenäinen työ
Kohderyhmä:
Terveystiedon sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Terveystiedon perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
ei
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojaksojen kohdalla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen opetukseen, kirjalliset työt, verkkokeskusteluihin osallistuminen, oppimistehtävät, tentit.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Eila Jeronen
Työelämäyhteistyö:
Ei

Pakollisuus

ay402952A: Koulu lasten ja nuorten osallisuuden ja elämänhallinnan edistäjänä (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:

402952A Lasten ja nuorten sosiaalinen hyvinvointi 5.0 op

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

- jäsentää niitä mekanismeja, jotka tuottavat ja ylläpitävät sosiaalista ja yhteiskunnallista hyvinvointia 
- selittää, miten lasten ja nuorten sosiaalista hyvinvointia voidaan ylläpitää ja miten syrjäytymistä voidaan 
ehkäistä erilaisin auttamiskeinoin

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

- sosiaaliset käytänteet ja toimintatavat hyvinvointia tukevina ja syrjäytymiselle altistavina tekijöinä
- elämänhallinnan näkökulma syrjäytymiseen
- perheen ja koulun merkitys sekä hyvinvoinnin tukemisessa että syrjäytymisessä ja sen ehkäisyssä
- kasvatusyhteistyön haasteet ja erilaiset auttamiskeinot

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Kaikkien tiedekuntien sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Ei

Oppimateriaali:

Anttila, A. & Uusitalo, A. (toim.) (1998): Contemporary Marginalization and Exclusion of Young People; 
Whose Reality Counts? Nuorisoasiain neuvottelukunta. NUORAn julkaisuja 10. Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto, Helsinki.
Kuorelahti, M. & Viitanen, R. (toim.) (1999): Holtittomasta hortoilusta hallittuun harhailuun; nuorten 
syrjäytymisen riskit ja selviytymiskeinot. Nuorisoasiain neuvottelukunta. NUORAn julkaisuja 14. 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki.
Pylkkönen, M. & Ulvinen, V-M. (toim.) (2006): TUHTI2004 Pohjoinen nuorisotyön, tutkimuksen ja hallinnon 
ulottuvuus. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan elektronisia julkaisuja 4.
Ruoho, K. & Ihatsu, M. (toim.) (1997): Kasvatuksellisia ja kuntoutuksellisia katsauksia nuorten 
syrjäytymiseen. Nuorisoasiain neuvottelukunta. NUORAn julkaisuja 4. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
Helsinki.
Ulvinen, V-M. (toim.) (1998): Lasten ja nuorten syrjäytymistä koskevan tutkimuksen mahdollisuudet. 
Nuorisoasiain neuvottelukunta. NUORAn julkaisuja 6. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki.
Viitanen, R. (toim.) (2000): Nuorisokasvatus ammattina - interventioita osattoman nuoren arkeen -
verkkojulkaisu. Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki.
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

1) kurssisuoritusta (loppuraporttia) valmistelevat oppimistehtävät,
2) niihin liittyvät verkkokeskustelut ja
3) loppuraportti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

KT Veli-Matti Ulvinen

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay402953A: Terveystiedon didaktiikan jatkokurssi (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:

402953A Terveystiedon didaktiikan jatkokurssi 5.0 op

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=402952A&Search_Code=KURS&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

- suunnitella terveystiedon opetuksen sisältöjä ja opetusmenetelmiä tavoitesuhteisesti ottaen huomioon 
erilaiset oppijat ja ryhmän tarpeet 
- rakentaa ja uudistaa terveystiedon opetusta ja siihen liittyviä käytänteitä koulun kehittämisen 
näkökulmasta
- tarkastella kasvatus- ja terveystietoisuuttaan sekä valmiuksiaan terveyteen ja terveyden edistämiseen 
kasvatuksen näkökulmasta
- arvioi käsityksiään ja toimintaansa terveyskasvattajana

Sisältö:

- maailmankuvan merkitys terveysopetuksessa 
- terveystiedon opetussuunnitelman kehittäminen
- ydinainesanalyysi ja oppilasanalyysi
- pedagogiset lähestymistavat ja niihin liittyvät opetusmenetelmät
- oppimateriaalit opetus- ja oppimistoiminnan tukena
- opetuksen ja oppimisen arviointi yleensä sekä ylioppilaskirjoituksissa 
- koulun kehittäminen terveyden edistäjänä

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Ei

Oppimateriaali:

Koskinen-Ollonqvist, P., Rouvinen-Wilenius, P. & Palojärvi, E. (2003). Elämyksellisyys nuorten 
päihdekasvatuksessa. Paikallistoiminnan arviointikokonaisuuden, elämyksellisten päihdereittien ja 
draamojen arviointi. Terveyden edistämisen keskus, arviointipalvelu. Helsinki, Trio-Offset.
Soikkeli, M. (2002). Miten puhua huumeista. Stakes, ehkäisevä päihdetyö. Jyväskylä, Gummerus.
Jeronen, E. et al. (toim.) (2009). Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen työ
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

TtM, KM Kristiina Simojoki

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay402957A: Päihteet ja terveys (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

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=402953A&Search_Code=KURS&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

402957A Elämänhallinta ja päihteet 5.0 op

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
- nimetä elämänhallintaan ja päihteiden väliseen yhteyteen liittyviä tekijöitä 
- osaa selittää päihteiden käytön ja hyvinvoinnin välisen yhteyden

Sisältö:

- mitä päihteet ovat
- miten päihteet vaikuttavat
- miksi päihteet aiheuttavat riippuvuutta
- miten hoidetaan 

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Terveystiedon muut opintojaksot

Oppimateriaali:

Salaspuro, M. (toim.) (2003 tai 1998) Päihdelääketiede. Helsinki, Duodecim. 
Holmberg, J. et al. (2008) Tämä potilas kuuluu meille. Suomen sairaanhoitajaliitto, Helsinki.
Evaluation a key tool for improving drug prevention EMCDDA Scientific Monograph Series No 5 (2000).
Verkkosivustoja:
www.emcdda.europa.eu
www.a-klinikka.fi
www.jellinek.nl
www.kaypahoito.fi
 
Kurssikirjojen  saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen kirjallinen työ
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

TtM Minna-Liisa Myllylä

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay402964A: Tutkielma (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.jellinek.nl/
http://www.kaypahoito.fi
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=402957A&Search_Code=KURS&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

402964A Tutkielma 5.0 op

Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija raportoi valitsemaansa koulun terveyden edistämisen, terveyskasvatuksen tai terveystiedon 
erityisteeman tai ajankohtaisen kysymyksen.

Sisältö:

-Koulun terveyden edistämiseen, terveyskasvatukseen tai terveystietoon liittyvän, kirjallisuuteen tai 
empiiriseen aineistoon pohjautuvan kirjallisen tutkielman laatiminen, esittäminen ja opponointi.
Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suunnitella ja toteuttaa aiheeseen liittyvän kehittämishankkeen.

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Sivuaineopisikelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot ja muut aineopintojen opintojaksot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Tutkielma on aineopintojen lopputyö.

Oppimateriaali:

Tutkielman kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, kirjallisen tutkielman laatiminen tai vaihtoehtoisesti 
kehittämishankkeen toteuttaminen, oman työn esittäminen sekä opponointi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

TtM, KM Kristiina Simojoki

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay402962A: Suun terveys (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

402962A Suun terveys 5.0 op

Laajuus:

3 op

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

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
- osaa selittää hampaiston ja purennan kehityksen pääpiirteet ja niiden keskeisimmät poikkeamat 
- tunnistaa keskeisimmät sairaudet, jotka vaarantavat hyvän suun terveyden 
- osaa nimetä suun sairauksien ja tapaturmien ehkäisykeinoja 
- antaa esimerkkejä purennan poikkeavuuksien ja suun alueen sairauksien hoidon  pääpiirteistä 

Sisältö:

- purennan ja hampaiston kehitys sekä niiden poikkeamat ja hoito
- suun ja hampaiston tapaturmat, niiden torjunta ja hoito
- keskeisimmät suun alueen sairauksien syntyyn vaikuttavat
- suun ja hampaiston sairauksien ehkäisy ja hoito elämänkaaren eri vaiheissa

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Kaikkien tiedekuntien sivuaineopisikelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Terveystiedon muut opintojaksot

Oppimateriaali:

Jormanainen, T. & Järvinen, S. (2008) Suunhoito-opas yläkouluille. Hammaslääkäriliiton kustannus.
http://www.hammaslaakariliitto.fi/fileadmin/pdf/suunterveys/Suunhoito-opas_ylakouluille.pdf
Luennolla osoitettu muu kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen kirjallinen työ
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

EHL Päivi Harju ja EHL Leena Niskanen

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay402959A: Seksuaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

402959A Seksuaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen 5.0 op

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

Suomi

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

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
- selittää seksuaalisen kasvun ja kehityksen erityispiirteet eri ikäkausina 
- tukea terveyttä edistävää seksuaalikäyttäytymistä eri ikäkausina 

Sisältö:

- seksuaalinen kasvu ja kehitys 
- seksuaalisuuden ulottuvuudet lapsuudessa 
- seksuaalisuuden ulottuvuudet nuoruudessa 
- koulu seksuaalikasvattajana ja seksuaaliterveyden edistäjänä
 

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Kaikkien tiedekuntien sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Terveystiedon muut opintojaksot

Oppimateriaali:

Korteniemi-Poikela, E. & Cacciatore, R. (2010) Portaita pitkin. Opas vanhemmille. Helsinki, WSOY.
Cacciatore, R. (2008). Huomenna pannaan pussauskoppiin. Opas vanhemmille. Helsinki, WSOY.

 –verkkosivuilla: Seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma (PDF) ja Seksualikasvatuksen www.vaestoliitto.fi
standardit Euroopassa (PDF)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen kirjallinen työ
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

KM Paula Yliniemi

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay402958A: Liikunta terveyden edistäjänä (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

402958A Liikunta terveyden edistäjänä 5.0 op

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

http://www.vaestoliitto.fi/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=402959A&Search_Code=KURS&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
- päätellä fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja terveyden väliset yhteydet 
- antaa esimerkkejä sekä fyysisen aktiivisuuden ja kunnon mittausmenetelmistä 
- tunnistaa liikuntasuositusten ja liikunnan edistämisen merkityksenterveyden edistämisen 
näkökulmasta  eri konteksteissa

Sisältö:

- fyysisen aktiivisuuden ja kunnon merkitys terveydelle 
- fyysisen aktiivisuuden ja kunnon mittausmenetelmiä 
- liikunnan edistämisen keinoja eri konteksteissa 
- ajankohtaisia kysymyksiä 

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

kaikkien tiedekuntien sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Terveystiedon muut opintojaksot

Oppimateriaali:

Fogelholm, M. (toim.) (2008) Liikettä koulupihoille. UKK-instituutti ja Nuori Suomi. 
Vuori, I. (2003) Lisää liikuntaa. Helsinki, Edita.
Vuori, I. et al. (toim.)(2005) Liikuntalääketiede. Helsinki, Duodecim.
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen kirjallinen työ
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

KM, LitK Saila Romakkaniemi

Työelämäyhteistyö:

Ei

ayA791404: Terveystieto, perusopinnot (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:

A791404 Terveystieto 25.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
25 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=402958A&Search_Code=KURS&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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1.-5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa eri väestöryhmien, erityisesti lasten ja nuorten, terveyteen, 
terveyskäyttäytymiseen, terveyshaasteisiin ja yleisimpiin sairauksiin liittyviä yksilöllisiä, yhteiskunnallisia ja 
ympäristötekijöitä. Opiskelija osaa myös kuvata elimistön biologisten prosessien sekä psyykkisten ja sosiaalisten 
tekijöiden merkityksen terveydelle. Lisäksi hän osaa soveltaa ainedidaktisia periaatteita eri ikäisten, erityisesti 
lasten ja nuorten, terveyden edistämiseksi sekä terveysosaamisen vahvistamiseksi. Hän osaa ratkaista terveyden 
edistämiseen ja terveyskasvatukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä osaa selittää oman ja yhteisön vastuun 
terveellisen elämän kannalta.
Sisältö:
Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:
Terveystiedon perusteet (5 op) - 402960P 
Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen haasteet (5 op) - 402103P 
Ravitsemus terveyden edistäjänä (4 op) - 402956P 
Anatomian ja fysiologian perusteet (6 op) - 402961P 
Terveyskasvatuksen ja terveystiedon didaktiikan perusteet (5 op) - 402951P
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Luennot, ryhmätyöskentely
Kohderyhmä:
Terveystiedon sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
ei ole
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
ei
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kunkin opintojakson kohdalla
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen opetukseen, kirjalliset työt, tentit
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyv/hyl
Vastuuhenkilö:
Eila Jeronen
Työelämäyhteistyö:
Ei
Lisätiedot:
Avoin yliopisto järjestää opetuksen.

Pakollisuus

ay402103P: Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys (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:

402103P Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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- tunnistaa psykologisen ajattelutavan ja soveltaa sitä lasten ja nuorten elämänkulun tarkasteluun 
- erotella erilaiset näkökulmat psyykkisen kehityksen haasteisiin ja erottaa kasvun, oppimisen ja 
sosiaalistumisen haasteet 
- tunnistaa keskeiset lasten ja nuorten kasvun haasteet elämänkulun eri vaiheissa ja ymmärtää lapsuuden 
ja nuoruuden kasvun merkityksen myöhemmälle elämälle ja hyvinvoinnille 
- selittää psyykkisiä häiriöitä kasvun häiriöinä, ja tunnistaa psyykkisten häiriöiden peruskategoriat

Sisältö:

- psyykkinen kasvu ja kehitys, nuoruuden kasvun erityispiirteet 
- kasvun haasteet eri ikäkausina 
- psyykkiset ongelmat ja häiriöt, mielenterveys 
- itsetuntemus, mielen tasapaino, tunne-elämän kehitys

Toteutustavat:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

sivuaineopiskelijat kaikissa tiedekunnissa

Esitietovaatimukset:

ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

ei

Oppimateriaali:

Aalberg, V. & Siimes, M.A. (1999 tai uudempi painos). Lapsesta aikuiseksi: Nuoren kypsyminen naiseksi 
tai mieheksi. Kustannusosakeyhtiö Nemo. 
Dunderfelt, T. (1991 tai uudempi painos). Elämänkaaripsykologia. WSOY. 
Nurmi J.-E. et al. (toim.) (2006). Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY. 
Vuorinen, R.(1993 tai uudempi painos). Persoonallisuus ja minuus. WSOY. 
Vuorinen, R. (1998). Minän synty ja kehitys: ihmisen psyykkinen kehitys yli elämänkaaren. (2. uud. painos 
tai 1. painos) WSOY.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen kirjallinen työ
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

KM Milla Merilehto

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay402951P: Terveystiedon didaktiikan 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:

402951P Terveyskasvatuksen ja terveystiedon didaktiikan perusteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+402103P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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suomi

Osaamistavoitteet:

- tarkastella kokonaisvaltaisesti terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä 
lähtökohtia
- valita terveystiedon sisältöjä ja ainedidaktisia opetusmenetelmiä yhteisönsä terveysosaamisen 
vahvistamisen näkökulmasta
- suunnitella erilaisia oppimisympäristöjä, välineitä ja oppimateriaaleja sekä vertailla niiden soveltuvuutta 
oppimistavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta
- valita ja suunnitella opetusmuotoja, -menetelmiä ja työtapoja, jotka tukevat oppijan tavoitteenmukaista 
työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista
- valita ja suunnitella erilaisia arviointimenetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa arviointitapahtuma
- selittää opettamiseen sisältyvän eettisen vastuun

Sisältö:

Terveyskasvatuksen lähtökohdat
- terveyttä edistävän yksilön ja yhteisön piirteet
- terveyslukutaito
Suunnittelu pedagogisena toimintana
- terveystiedon opetussuunnitelma
- terveysopetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin periaatteet
Oppimisympäristöt, välineet ja oppimateriaalit oppijan kasvun ja kehityksen tukena
- oppimisympäristöjen, välineiden ja oppimateriaalien valinta ja merkitys
- tvt terveystiedon opetuksen tukena
Opetusmuodot, menetelmät ja työtavat ja niiden kehittäminen
- opettajan sekä oppijan rooli ja tehtävät
- erilaiset työtavat
Opetuksen ja oppimisen arviointi
- arvioinnin periaatteet, muodot ja kehittäminen

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Kaikkien tiedekuntien sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Ei

Oppimateriaali:

Clift, S. & Jensen, B.B. (toim.) ( 2005). The Health Promoting School: International Advances in Theory, 
Evaluation and Practice. 
Jeronen, E. et al. (toim.) (2009). Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto.
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen kirjallinen työ
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

TtM, Km Kristiina Simojoki

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay402961P: Anatomian ja fysiologian perusteet (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=402951P&Search_Code=KURS&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

402961P Anatomian ja fysiologian perusteet 5.0 op

Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
- selittää eukaryoottisolun rakenteen ja toiminnan sekä 
- osaa selittää kudosten rakentumisen eri solutyypeistä ja soluväliaineesta ja 
- osaa selittää eri elinjärjestelmien rakenteen ja yhteistoiminnan 

Sisältö:

- solun ja kudoksen rakenne 
- elimistön nestetilat ja elektrolyytit 
- hermosto ja aistimet 
- hormonit 
- sensorinen ja motorinen toiminta 
- hengitys 
- verenkierto 
- ravitsemus 
- aineenvaihdunta

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

kaikkien tiedekuntien sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Terveystiedon muut opintojaksot

Oppimateriaali:

Bjålie, J. G. et al. (1999). Ihminen. Fysiologia ja anatomia. Porvoo, WSOY.
TAI
Leppäluoto, J. et al. (2008) Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan. Porvoo, WSOY.
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaat tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen kirjallinen työ
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

FT Johanna Veijola

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay402960P: Terveystiedon perusteet (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=040302Y&Search_Code=KURS&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

402960P Terveystiedon perusteet 5.0 op

Laajuus:

5op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa 
- selittää terveyden ja sairauden moniulotteisuuden ja 
- tulkita keskeisiä terveyteen liittyviä käsitteitä sekä 
- valita terveyden edistämisen lähtökohtia oman elämän ja ammatillisen toiminnan näkökulmasta

Sisältö:

- terveyden moniulotteisuus 
- terveyden ja sairauden kokeminen 
- sairauden merkitys yksilölle ja lähiyhteisölle 
- terveys ja sen lähikäsitteet 
- terveyden edistäminen, terveyden edistämisen etiikka ja filosofia 
- terveyden edistämisen tutkimus, opetus ja arviointi 
- suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä 
- ajankohtaisia kysymyksiä

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

sivuaineopiskelijat kaikissa tiedekunnissa

Esitietovaatimukset:

ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Terveystiedon muut opintojaksot

Oppimateriaali:

Ajankohtaisia tutkimuksia ja artikkeleita

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen kirjallinen työ
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyv/hyl

Vastuuhenkilö:

TtM, KM Kristiina Simojoki

Työelämäyhteistyö:

ei

ay402956P: Ravitsemus terveyden edistäjänä (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

402956P Ravitsemus terveyden edistäjänä 5.0 op

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson tavoitteet:
- tunnistaa terveelliset ruokatottumukset ja ruoankäyttöön vaikuttavat yksilö- ja yhteiskuntatason tekijät 
- arvioida eri ikäisten terveellisten ruokatottumusten ja painon hallinnan edistämiseen liittyviä tekijöitä 
- nimetä ravitsemuksesta johtuvia kansanterveysongelmia sekä 
- antaa esimerkkejä erityisruokavalioista

Sisältö:

- koulun mahdollisuudet ja keinot koululaisen hyvän ravitsemuksen edistämiseen 
- työikäisten hyvän ravitsemuksen edistäminen 
- kotona asuvien vanhusten hyvän ravitsemuksen edistäminen

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot

Kohderyhmä:

Kaikkien tiedekuntien sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

ei

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Terveystiedon muut opintojaksot

Oppimateriaali:

  Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa M. (toim.) (2005). Ravitsemustiede. Helsinki, Duodecim.

  Borg, P., Fogelholm, M. & Hiilloskorpi, H. (2004). Liikkujan ravitsemus. Helsinki, Edita.
 
Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2005). Suomalaiset ravitsemussuositukset – ravinto ja liikunta
tasapainoon. Helsinki, Edita.
 
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen kirjallinen työ
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyv/hyl

Vastuuhenkilö:

FT, THM Anna-Maria Keränen

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay040012Y: Tieto ja tutkimus (AVOIN YO), 3,5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=402956P&Search_Code=KURS&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040012Y Tieto ja tutkimus 3.5 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3,5 op
Ajoitus:
1-2.lkv
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lääketieteen, hammaslääketieteen ja terveystieteiden tilastollisen 
tutkimuksen suunnittelun, aineiston keruun, analyysin, raportoinnin ja tilastollisen päättelyn periaatteet ja 
menetelmät. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tilastollisia menetelmiä soveltavia tutkimusjulkaisuja.
 
Sisältö:

Tilastolliset menetelmät: 
Tilastollisen tutkimuksen tavoitteet ja vaiheet, tutkimuksen suunnitelmasta käytäntöön, havaintoaineiston 
muodostaminen, muuttujien jakaumien tarkastelu (jakaumataulukot, kuviot, tunnusluvut), tilastollisen päättelyn 
periaatteet ja menetelmät (estimointi, testaus, luottamusväli), systemaattisten erojen ja riippuvuuksien 
selvittämisen perusmenetelmät, lääketieteen tilastotieteen erityismenetelmät
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
 (3,5 op): 
040012-05 (1,5 op) Tilastolliset menetelmät, luennot ja tentti 
040012-06 (1,0 op) Tilastolliset menetelmät, ryhmäharjoitukset 
040012-07 (1,0 op) Tilastolliset menetelmät, oppimistehtävät
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Ei ole.
Oppimateriaali:
Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali. 
Uhari M ja Nieminen P: Epidemiologia ja biostatistiikka. Toinen painos Duodecim, 2012.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja hyväksytyt oppimistehtävät. Luentojen ja oheismateriaalin kirjallinen 
kuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Lehtori Pentti Nieminen
Työelämäyhteistyö:
Ei ole.

Pakollisuus

ay040012Y-05: Tilastolliset menetelmät (AVOIN YO), 1,5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opettajat: Pentti Nieminen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040012Y-05 Tilastolliset menetelmät 1.5 op

Laajuus:

1,5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Tilastollisen tutkimuksen tavoitteet ja vaiheet, tutkimuksen suunnitelmasta käytäntöön, havaintoaineiston 
muodostaminen, muuttujien jakaumien tarkastelu (jakaumataulukot, kuviot, tunnusluvut), tilastollisen 
päättelyn periaatteet ja menetelmät (estimointi, testaus, luottamusväli), systemaattisten erojen ja 
riippuvuuksien selvittämisen perusmenetelmät, lääketieteen tilastotieteen erityismenetelmät

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus

Toteutustavat:

Luennot ja tentti.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Oppimateriaali:

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali. 
Uhari M ja Nieminen P: Epidemiologia ja biostatistiikka. Toinen painos Duodecim, 2012.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Vastuuhenkilö:

Pentti Nieminen

ay040012Y-07: Tilastolliset menetelmät, oppimistehtävät (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040012Y-07 Tilastolliset menetelmät, oppimistehtävät 1.0 op

Laajuus:

1 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lääketieteen, hammaslääketieteen ja terveystieteiden 
tilastollisen tutkimuksen suunnittelun, aineiston keruun, analyysin, raportoinnin ja tilastollisen päättelyn 
periaatteet ja menetelmät. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tilastollisia menetelmiä soveltavia 
tutkimusjulkaisuja.

Sisältö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Tilastollisen tutkimuksen tavoitteet ja vaiheet, tutkimuksen suunnitelmasta käytäntöön, havaintoaineiston 
muodostaminen, muuttujien jakaumien tarkastelu (jakaumataulukot, kuviot, tunnusluvut), tilastollisen 
päättelyn periaatteet ja menetelmät (estimointi, testaus, luottamusväli), systemaattisten erojen ja 
riippuvuuksien selvittämisen perusmenetelmät, lääketieteen tilastotieteen erityismenetelmät.

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus

Toteutustavat:

oppimistehtävät

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat

Oppimateriaali:

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali. 
Uhari M ja Nieminen P: Epidemiologia ja biostatistiikka. Toinen painos Duodecim, 2012.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Pentti Nieminen

ay040012Y-06: Tilastolliset menetelmät, ryhmäharjoitukset (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

040012Y-06 Tilastolliset menetelmät, ryhmäharjoitukset 1.0 op

Laajuus:

1 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lääketieteen, hammaslääketieteen ja terveystieteiden 
tilastollisen tutkimuksen suunnittelun, aineiston keruun, analyysin, raportoinnin ja tilastollisen päättelyn 
periaatteet ja menetelmät. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tilastollisia menetelmiä soveltavia 
tutkimusjulkaisuja.

Sisältö:

Tilastollisen tutkimuksen tavoitteet ja vaiheet, tutkimuksen suunnitelmasta käytäntöön, havaintoaineiston 
muodostaminen, muuttujien jakaumien tarkastelu (jakaumataulukot, kuviot, tunnusluvut), tilastollisen 
päättelyn periaatteet ja menetelmät (estimointi, testaus, luottamusväli), systemaattisten erojen ja 
riippuvuuksien selvittämisen perusmenetelmät, lääketieteen tilastotieteen erityismenetelmät

Järjestämistapa:

Monimuoto-opetus

Toteutustavat:

Ryhmäharjoitukset

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

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

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali. 
Uhari M ja Nieminen P: Epidemiologia ja biostatistiikka. Toinen painos Duodecim, 2012.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Vastuuhenkilö:

Pentti Nieminen

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

