
Hoitotieteen pääaine, terveystieteiden maisteritutkinnon rakenne 120 op 

Hoitotieteen syventävät opinnot  61 op 

Moduuli Hoitotiede tieteenalana ja tutkimusmenetelmät 

4310216 Näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttaminen ja arviointi  5 op 

4314001 Hoitotieteellinen tieto ja sen arviointi  4 op 

4314015 Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 2  4 op 

4314003 Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvalitatiiviset menetelmät  7 op 

4314006 Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvantitatiiviset menetelmät  7 op 

4314007 Hoitotieteen pro gradu –seminaarit  4 op 

4314008 Hoitotieteen pro gradu -tutkielma  30 op 

4314009 Kypsyysnäyte  0 op 

 

Hoitotyön johtamisen suuntaavat opinnot  35 op 

Moduuli Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

4311105 Vaikuttavan asiakas- ja potilastyön johtaminen  6 op 

4311106 Kumppanuuksien ja toimintakulttuurin johtaminen  6 op 

4311107 Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien hallinta  12 op 

4311108 Digitalisoituva saumaton sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä  5 op 

5210202 Strategic management  6 op 

 

Preventiivisen hoitotieteen suuntaavat opinnot  35 op 

Moduuli Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä    

4312101 Health impact assessment  5 op 

4312107 Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot  4 op 

4312106 Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa  5 op 

4312108 Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien johtaminen  12 op 

4312009 Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä  4 op 

4311104 Terveyden edistämisen johtaminen  5 op 

 

Terveystieteiden opettajankoulutuksen suuntaavat opinnot  35 op 

Moduuli Terveystieteiden opettajuus monimuotoisessa tietoyhteiskunnassa   

4313106 Hoitotieteen didaktiset ja pedagogiset lähtökohdat ja ratkaisut  11 op 

4313107 Opetusharjoittelu terveysalan oppimisympäristöissä  12 op 

4313108 Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus – projektiharjoittelu  8 op 

4313105 Terveysalan koulutuksen tutkimus ja arviointi  4 op 

 

Kieli- ja viestintäopinnot  3 op * 

8011675 Tieteellinen kirjoittaminen hoitotieteen opiskelijoille  1 op 

8011676 Puheviestintää hoitotieteen opiskelijoille  2 op 

 

  



Muut opinnot  21 op 

4314014 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (maisterin tutkinto)  1 op 

5311318 Terveydenhuolto-oikeus  5 op 

3622231 Tilastotieteen peruskurssi tai vastaavat tiedot  3 op  

 

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot  5 op: 

5426101 Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (pakollinen) 3 op  

Seuraavista opintojaksoista valitaan yksi 2 op opintojakso: 

5426103 Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen  2 op 

5426102 Moniammatillista yhteistoimintaa sosiaali- ja terveysalalla 

           simulaatio-oppimisen keinoin  2 op 

5426104 Moniammatillinen SOTE-johtaminen  2 op 

 

Vapaasti valittavat opinnot  7 op 

 

*) Kieli- ja viestintäopinnot ovat pakollisia, joita ei voi korvata muualla tehdyillä suorituksilla.  

 

 


