
Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden kandidaattiopintojen eteneminen 

1. lukuvuosi, syksy   

    

Orientoivat opinnot   

Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS (jatkuu keväällä) 2 op 
    

Kieli- ja viestintäopinnot   

English Academic Reading Skills for Nursing Science 2 op 

English Academic Reading Skills Distance Learning Course 2 op 

Ruotsin monimuotokurssi 3 op 

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 2 op 

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1 (jatkuu keväällä) 4 op  

Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op 

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op 

Hoitotieteen tiedonhaku (jatkuu keväällä) 1 op  

Tilastotieteen johdantokurssi tai vastaavat tiedot 3 op 

    

Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus   

Hoitotyön johtamisen taustateoriat 5 op 

Intercultural competence and professionalism 5 op 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusta 5 op 

    

Preventiivisen hoitotieteen asiantuntijuus terveyden edistämisessä   

Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op 

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op 

Intercultural competence and professionalism 5 op 

    

Terveystieteiden opettamisen ja ohjauksen asiantuntijuuden lähtökohdat 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (jatkuu keväällä)   

    

Vapaasti valittavat opinnot   

    

 

 

  



1. lukuvuosi, kevät   

    

Orientoivat opinnot   

Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS 2 op 

    

Kieli- ja viestintäopinnot   

English Academic and Professional Communication Distance Learning 

Course 1 op 

English Academic Reading Skills Distance Learning Course 2 op 

Ruotsin monimuotokurssi 3 op 

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 2 op 

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1 4 op 

Arvot ja etiikka hoitotyössä 4 op 

Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari 8 op 

Hoitotieteen tiedonhaku 1 op 

    

Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus   

Talouden ja tuottavuuden johtaminen hoitotyössä 5 op 

Vetovoimaisen organisaation johtaminen 5 op 

Hoitotyön johtamisen taustateoriat 5 op 

    

Preventiivisen hoitotieteen asiantuntijuus terveyden edistämisessä   

Kulttuurisen hoitotieteen teorioita 4 op 

    

Terveystieteiden opettamisen ja ohjauksen asiantuntijuuden lähtökohdat 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op 

    

Vapaasti valittavat opinnot   

    

 
  



Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden maisteriopintojen eteneminen 

 

2. lukuvuosi, syksy 
   

 

Kieli- ja viestintäopinnot 

Puheviestintää hoitotieteen opiskelijoille 2 op  

  

Hoitotieteen pääaineopinnot  

Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 2 (jatkuu keväällä) 4 op 

Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvalitatiiviset menetelmät 7 op 

Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvantitatiiviset menetelmät  

(jatkuu keväällä) 7 op 

    

Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien hallinta (jatkuu keväällä) 12 op 

    

Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä   

Community based health promotion 5 op 

Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien johtaminen 

 (jatkuu keväällä) 12 op 

Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä 4 op 

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op 

    

Terveystieteiden opettajuus monimuotoisessa tietoyhteiskunnassa   

Hoitotieteen didaktiset ja pedagogiset lähtökohdat ja ratkaisut (jatkuu keväällä) 11 op  

Opetusharjoittelu terveysalan oppimisympäristöissä (jatkuu keväällä) 12 op  

    

Muut opinnot  

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot 5 op 

   

Vapaasti valittavat opinnot  
    

 

  



2. lukuvuosi, kevät   

    

Kieli- ja viestintäopinnot   

Puheviestintää hoitotieteen opiskelijoille 2 op 

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvantitatiiviset menetelmät 7 op 

    

Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien hallinta 12 op 

Digitalisoituva saumaton sosiaali- ja palvelujärjestelmä 5 op 

Strategic management 6 op 

   

Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä   

Health impact assessment 5 op 

Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op 

Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op 

Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien johtaminen 12 op 

Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä 4 op 

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op 

    

Terveystieteiden opettajuus monimuotoisessa tietoyhteiskunnassa   

Hoitotieteen didaktiset ja pedagogiset lähtökohdat ja ratkaisut 11 op 

Opetusharjoittelu terveysalan oppimisympäristöissä 12 op 

   

Muut opinnot   

Terveydenhuolto-oikeus 5 op 

Tilastotieteen peruskurssi tai vastaavat tiedot 3 op 

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot 5 op 

    

Vapaasti valittavat opinnot   

  

 

  



3. lukuvuosi, syksy   

    

Kieli- ja viestintäopinnot   

Tieteellinen kirjoittaminen 1 op  

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttaminen ja arviointi 5 op 

Hoitotieteen pro gradu -seminaarit (jatkuu keväällä) 4 op 

Hoitotieteen pro gradu -tutkielma (jatkuu keväällä) 30 op 

    

Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

Vaikuttavan asiakas- ja potilastyön johtaminen 6 op 

  

Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä  

Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä 4 op 

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op 
    

Terveystieteiden opettajuus monimuotoisessa tietoyhteiskunnassa   

Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus – projektiharjoittelu 

(jatkuu keväällä) 8 op 

Terveysalan koulutuksen tutkimus ja arviointi 4 op 

    

Muut opinnot   

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (maisterin tutkinto) 1 op 

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot 5 op 

  

Vapaasti valittavat opinnot   

    

 

  



3. lukuvuosi, kevät   

    

Kieli- ja viestintäopinnot   

Tieteellinen kirjoittaminen 1 op 

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Hoitotieteellinen tieto ja sen arviointi 4 op 

Hoitotieteen pro gradu -seminaarit 4 op 

Hoitotieteen pro gradu -tutkielma 30 op 

    

Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

Kumppanuuksien ja toimintakulttuurin johtaminen 6 op 

  

Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä  

Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä 4 op 

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op 
  

Terveystieteiden opettajuus monimuotoisessa tietoyhteiskunnassa   

Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus - projektiharjoittelu 8 op 

    

Muut opinnot   

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (maisterin tutkinto) 1 op 

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot 5 op 

  

Vapaasti valittavat opinnot   

    

  



 


