
Hoitotieteen pääaine    

Terveystieteiden kandidaattitutkinnon rakenne 180 op   
 

4310100 Hoitotieteen perusopinnot 30 op * 

4310200 Hoitotieteen aineopinnot  30 op 

Moduuli: Hoitotiede tieteenalana ja tutkimusmenetelmät 

 

4310214 Hoitotieteen historia- ja tietoperusta (5 op) 

4310218 Hoitotieteen teoria 1 (4 op) 

4310202 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät (5 op) 

4310204 Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen (4 op) 

4310207 Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja -seminaarit (8 op) 

4310208 Kypsyysnäyte 

8020150 Hoitotieteen tiedonhaku (1 op) 

3622230 Tilastotieteen johdantokurssi tai vastaavat tiedot (3 op) 

  

  

Suuntaavat opinnot 25 op 

Moduuli 

4311110 Hoitotyön johtamisen 

asiantuntijuus 

 

 

4311011 Hoitotyön johtamisen 

taustateoriat (5 op) 

4411010 Vetovoimaisen 

organisaation johtaminen (5 op) 

4311009 Talouden ja tuottavuuden 

johtaminen hoitotyössä (5 op) 

5425005 Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tiedonhallinnan perusteet (5 op) 

4310210 Intercultural competence 

and professionalism (5 op) 

Moduuli 

4312110 Preventiivisen hoitotieteen 

asiantuntijuus terveyden 

edistämisessä 

 

4312007 Preventiivisen hoitotieteen ja 

terveyden edistämisen tietoperusta  

(6 op) 

4312103 Community based health 

promotion (5 op) 

4312008 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus 

ja osallisuus terveyden edistämisessä 

(5 op) 

4310203 Kulttuurisen hoitotieteen 

teorioita (4 op) 

4310210 Intercultural competence 

and professionalism (5 op)  

Moduuli 

4313110 Terveystieteiden 

opettamisen ja ohjauksen 

asiantuntijuuden lähtökohdat 

 

2310121 Johdatus 

kasvatustieteisiin (5 op) 

2310222 Kasvatuksen historiallis-

filosofiset perusteet (5 op) 

2310123 Kasvatuksen yhteis-

kunnalliset perusteet (5 op) 

2310211 Oppimisen ja kehityksen 

perusteet (5 op) 

2230108 Toimijana kasvatusalalla 

(5 op) 

  

4310600 Kieli- ja viestintäopinnot   8 op ** 

8010308 English Academic and Professional Communication Distance Learning Course (1 op) 

8013651 English Academic Reading Skills for Nursing Science (2 op) TAI 

8010307 English Academic Reading Skills Distance Learning Course (2 op) 

8010202 Ruotsin monimuotokurssi, kirjallinen ja suullinen taito (3 op) 

8010104 Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi (2 op)  

  

4310700 Monitieteiset opinnot 20 op *** 

4310900 Orientoivat opinnot 
   

3 op 

1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin (1 op) 

4310103 Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS (2 op)   

4310400 Vapaasti valittavat opinnot 
64 op 

**** 

*) AMK-, opistotason tai vastaava tutkinto korvaa 30 op.  
 

**) Korvaavuudet käsittelee Kielikeskus. Opintojakso 8013651 on kuitenkin kaikille pakollinen. 
 

***) AMK-, opistotason tai vastaava tutkinto korvaa 20 op.  
 

****) AMK-tutkinto korvaa 64 op ja opistotason tai vastaava tutkinto 50 op. 
 

  



Hoitotieteen pääaine   
 

Terveystieteiden maisteritutkinnon rakenne 120 op    
 

    

4314000 Hoitotieteen syventävät opinnot 59 op 

Moduuli Hoitotiede tieteenalana ja tutkimusmenetelmät 

4310216 Näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttaminen ja arviointi (5 op) 

4314016 Hoitotieteen teoria 2 (4 op)  

4314017 Hoitotieteellisen tiedon vaikuttavuus (2 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 

  

Suuntaavat opinnot 35 op 

Moduuli 

4311120 Vaikuttava hoitotyön 

johtajuus 

 

4311105 Vaikuttavan asiakas- ja 

potilastyön johtaminen  

(6 op) 

4311106 Kumppanuuksien ja 

toimintakulttuurin johtaminen  

(6 op) 

4311107 Hoitotyön johtamisen 

asiantuntijuus ja kehittämis-

prosessien hallinta (12 op) 

4311108 Digitalisoituva saumaton 

sosiaali- ja 

terveyspalvelujärjestelmä  

(5 op) 

5210202 Strategic management  

(6 op)  

Moduuli 

4312120 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 kehittämis-

prosessien johtaminen (12 op) 

4312009 Terveyden edistäminen 

monikulttuurisessa 

toimintaympäristössä (4 op) 

4311104 Terveyden edistämisen 

johtaminen (5 op) 

Moduuli 

4313120 Terveystieteiden 

opettajuus monialaisessa 

digitaalisessa yhteiskunnassa 

4313109 Hoitotieteen didaktiset ja 

pedagogiset lähtökohdat ja 

ratkaisut (9 op) 

4313110 Digipedagogiikan 

perusteet osana ohjausta ja 

opetusta (2 op) 

4313107 Opetusharjoittelu 

terveysalan oppimisympäristöissä 

(12op) 

4313108 Terveysalan opettajan 

laaja-alainen asiantuntijuus – 

projektiharjoittelu (8 op) 

4313105 Terveysalan koulutuksen 

tutkimus ja arviointi (4 op) 

  

4310610 Kieli- ja viestintäopinnot 3 op * 

8011675 Tieteellinen kirjoittaminen hoitotieteen opiskelijoille (1 op) 

8011676 Puheviestintää hoitotieteen opiskelijoille (2 op)   

4310800 Muut opinnot 23 op 

4314014 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (maisterin tutkinto) (1 op) 

5311318 Terveydenhuolto-oikeus (5 op) 

3622231 Tilastotieteen peruskurssi tai vastaavat tiedot (3 op) 

 

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot (8 op) 

5426101 Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään (3 op) 

5513202 Vaikuttavuus MOOC (3 op) 

Yksi seuraavista opintojaksoista: 

5426102 Moniammatillista yhteistoimintaa sosiaali- ja terveysalalla simulaatio-oppimisen keinoin (2 op) 

5426103 Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (2 op) 

5426104 Moniammatillinen sote johtaminen (2 op) 

 

Vapaasti valittavat opinnot (6 op) 

  

  

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

 


