HOITOTIEDE / KLIININEN HARJOITTELU
(Opintojakson yhteyshenkilö yliopistonlehtori Satu Elo satu.elo(at)oulu.fi)
Harjoittelun infot pidetään aina tammikuussa, jossa käydään läpi harjoittelun sisältö, paikat ja
vaatimukset. Seuraa lukujärjestystä.
Harjoittelupaikan voi itse sopia alla oleviin tai ottamalla yhteyttä muihin julkisen sektorin,
kolmannen sektorin tai yrityssektorin organisaatioihin.
-

Hoitotyön kehittämissäätiö HOTUS
o Lisätietoa: satu.elo(at)oulu.fi tai arja.holopainen(at)hotus.fi

-

Työterveyslaitos "Näyttöön perustuva terveyden edistäminen työpaikoilla Promo@Work –
hanke"
o Lisätietoa: eveliina.korkiakangas(at)ttl.fi

-

Caritas Oulu
o Lisätietoa: nina.hynninen(at)caritaslaiset.fi

-

Jokilaaksojen pelastuslaitos
o Lisätietoa: helvi.kyngas(at)oulu.fi
o Tutkimus-/harjoitteluaiheita mm.:
 Ensihoidon asiakaspalaute
 Sidosryhmien välinen yhteistyö
 Ikääntyvän ensihoidon asiakkaan tutkiminen
 Esimiestyö ja johtaminen ensihoidossa

-

Biopankki
o

-

PPSHP
o
o

-

Tutkimus-/harjoitteluaiheita liittyen biopankkisuostumusten ottamiseen/saamiseen
potilailta:
 Miten henkilökunta kokee ja tekee biopankki esittelyn
 Potilasjärjestöjen asenne yms. biopankkiasiaa kohtaan.
 Jos/kun bioanalyytikot kaipaavat aihetta niin biopankki tarjoaa niitä
mielellään, kunhan saavat näytteitä.

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja –teemoja. Listaa päivitetään lukukausittain ja
ylläpidetään Optimassa.
Mikäli kansio ei näy Optimassa, pyydä satu.elo(at)oulu.fi lisäämään kansion
käyttäjäksi.

MyTEch – teknologiateollisuuden harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat

-

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
o Harjoittelun voi suorittaa myös omassa yksikössä tutkimushankkeissa. Lisätietoa
tutkimusohjelman vetäjiltä tai satu.elo(at)oulu.fi

TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA / OPETUSHARJOITTELU
(opintojaksojen yhteyshenkilö vs. yliopisto-opettaja Jonna Juntunen, jonna.juntunen(at)oulu.fi)
Terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelmaan kuuluva opetusharjoittelu tehdään aina
terveysalan oppilaitoksissa. Periaatteessa mikä tahansa oppilaitos sopii harjoittelupaikaksi.
Harjoittelupaikkatoive tulee esittää harjoittelua ohjaavalle yliopisto-opettajalle. Yliopistoopettaja järjestää ja sopii harjoittelupaikat eri oppilaitosten kanssa ja mikäli voimassa olevaa
sopimusta ei ole, huolehtii sopimusjärjestelyistä.

-

OAMK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Oulun ja Oulaisten
yksiköt

-

DIAK, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala (kaikki kaupungit)

-

OSAO, Oulun seudun ammattioppilaitos, Sosiaali- ja terveysala

-

Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaani

-

Kainuun ammattiopisto, Kuusamo

-

Centria-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Kokkola

-

KPEDU, ammattiopisto, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Kokkola

-

LAPIN ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Rovaniemen ja Kemin yksiköt

-

Suomen Diakoniaopisto, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulu

-

JEDU, ammattiopisto, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Ylivieska

-

Laurea, ammattikorkeakoulu, Vantaa

TERVEYSHALLINTOTIEDE / JOHTAMISEN SOVELTAVA REFLEKTOINTI
(opintojakson yhteyshenkilö yliopisto-opettaja Nina Lunkka, nina.lunkka(at)oulu.fi)
Opiskelija valitsee opintojakson suorittamispaikan oman mielenkiintonsa mukaan. Ennen
suorittamispaikan sopimista sekä paikka että siihen liittyvät tehtävät tulee hyväksyttää
opintojakson vastuuopettajalla.
-

kunnallishallinto:
o kuntien tai kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimet

-

erikoissairaanhoito:
o yliopistosairaalat, keskussairaalat, aluesairaalat, psykiatriset sairaalat

-

perusterveydenhuolto ja avoterveydenhuolto:
o terveyskeskukset, hyvinvointikeskukset, palvelutalot ja -keskukset

-

yksityinen sektori
o yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon yritykset kuten esim.
 Mehiläinen
 Diakonissalaitos
o MyTEch – teknologiateollisuuden harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat

-

kolmas sektori:
o järjestötoiminta, vapaaehtoisjärjestöt kuten esim.
 Sydänliitto
 MLL
 Allergia- ja astmaliitto

-

erilaiset tutkimustoimintaa harjoittavat laitokset kuten esim.
o Työterveyslaitos
o Kela

-

erilaiset valtionhallinnon laitokset kuten esim.
o Aluehallintovirasto
o THL
o Sosiaali- ja terveysministeriö
o Valvira

-

yliopistojen eri yksiköt kuten esim. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö,
koulutuksen ja tutkimuksen tukipalvelut

-

ministeriöiden, seutukuntien, kuntien ja kuntayhtymien projektit, hankkeet ja ohjelmat

