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                    Kainuun sosiaali- ja  tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt  Päivitetty 11.3.2022
                    terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa
                    Opinnäytetyön aihepankki Vapaat ja varatut aiheet löytyvät nyt omilta välilehdeltään.

Vapaat aiheet
Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 

valmistumisaika
Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Potilasohjeistus
Vanhusten ruokavalio-opas, jossa 
myös ruoka-ohjeita Ravitsemusalan opiskelijat

Esa-Petri Nurmela, 
esa-petri.nurmela@kainuu.fi 
044-797 0545

Ehdotus tullut 
ryhmätilaisuudessa.

Asiakaspalvelu

Miten asiakaspalveluosaaminen 
näkyy päivittäisessä työssä, 
kohderyhmiä voisi olla esim. 
sihteerityö/ vuodeosastotyö

Marjo Huovinen-Tervo, 
marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi, 
050-346 8833

Päivystyspalveluihin on 
tulossa tästä opinnäytetyö

Vammaisten päivä- ja 
työtoiminta

Kehitysvammaisten päivä- ja 
työtoiminnan painopisteen 
siirtäminen työkeskuksen 
ulkopuolelle - kartoituksia, kokeilua. 
Asiakkaiden osallistumista 
yhteiskunnan toimintoihin

Hyvinvointipalvelut/
vammaispalvelut

Anna-Liisa Kainulainen, 
anna-liisa.kainulainen@kainuu.fi 
044-750 2160

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen; 
Taide- ja 
kulttuuriharrastaminen 
Kainuussa - selvitys

Selvitys/tutkimus siitä, kuinka 
kainuulaiset käyttävät ja toisaalta 
harrastavat taide- ja 
kulttuuripalveluja ja miten he 
kokevat hyötyvänsä toiminnasta

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen, soten suunnittelu 
ja kehittäminen

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi  
044-797 0168

sähköinen kysely, haastattelu, 
kulttuuritapahtumassa 
tapahtuva kysely

Tehty:Kulttuuriharrasteiden saavutettavuus laulamista harrastavan 
eläkeläisryhmän kokemana. Kaiku-kortin käyttö.

Toimintakyvyn tuki 
/kuntoutuminen

Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen 
hoitoprosessin /kuntoutumisen eri 
vaiheissa

hoitotyö / sosiaaliala 
/kuntoutus /liikunta

Vanhuspalvelut, 
kuntoutuspalvelut

Marja-Liisa Ruokolainen,
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi
044-797 0168 

lisätietoja antaa Merja 
Moisanen palvelupäällikkö p. 
044-7974 777 voidaan tehdä useita erilaisia. 

Palvelutarpeen 
määrittely

Moniammatillinen, geriatrinen 
asiakkaan arviointi 
hoitosuunnitelman pohjana hoitotyö, sosiaaliala Ikäihmisten palvelut

Marja-Liisa Ruokolainen,
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi
044-797 0168 

lisätietoja antaa Merja 
Moisanen palvelupäällikkö p. 
044-7974 777

Asiakkaan verkostot 
hoitotyössä

Asiakkaan verkostojen 
hyödyntäminen hoidon 
suunnittelussa ja toteuttamisessa hoitotyö, sosiaaliala Ikäihmisten palvelut

Marja-Liisa Ruokolainen,
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi
044-797 0168 

lisätietoja antaa Merja 
Moisanen palvelupäällikkö p. 
044-7974 777

Aikuisten 
mielenterveystyö, 
psykiatrinen hoitotyö, 
riippuvuuksien hoito Päihdetyössä tehtävä sosiaalityö sosiaaliala

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285

Kehitysvammaisten 
laitoshoidon purkamisen 
vaikutukset, näkökulma 
voisi olla asiakkaat ja/tai 
henkilökunta ja/tai 
talous

Kainuussa aikuisten laitoshoito on 
purettu ja lasten laitoshoito 
puretaan vuoden 2019 aikana.

Hyvinvointipalvelut/
vammaispalvelut

Anna-Liisa Kainulainen, 
anna-liisa.kainulainen@kainuu.fi 
044-750 2160

Aikuisten mielenterveys- 
ja päihdetyö, asiakkaan 
hoito ja kuntoutus

Näkökulmia henkilökohtaisen 
kuntoutussuunnitelman tekemiseen 
RAI-asteikkoa hyödyntäen hoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285

Hoitotyö
PD:n aloitus ja potilaan hoito- ohje 
/video hoitotyö Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut/

Elki Rutherford,
elki.rutherford@kainuu.fi
044-797 0064

lisätietoja: aoh Mervi Lesonen 
os A Kyllä

Hoityö Rintasyöpäpotilaan postoperatiivinen ohjaus osastolla hoitotyö Tesa

Elki Rutherford,
elki.rutherford@kainuu.fi
044-797 0064

lisätietoja 
Sirpa.parkkisenniemi@kainuu
.fi kyllä

Asiakas ja asukas

Henkilöstö ja uudistuminen
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Kirjaaminen

RAI toimintakykyarvion 
hyödyntäminen 
hoito/kuntoutussuunnitelman 
laadinnassa 

hoitotyön koulutusohjelma/ 
Sairaanhoitaja

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285

Osaaminen
Miten näyttöön perustuva hoitotyö 
toteutuu Kainuun sotessa? Kainuun sote

Marjo Huovinen-Tervo, 
marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi 
050-346 8833

Aiheesta on tulossa 1 
opinnäytetyö, mutta aiheesta 
on mahdollista tehdä useita 
töitä.

Työkulttuurin muutos
Toiminnan muutoksen vaikutukset 
työssä hoitotyö / sosiaalala Ikäihmisten palvelut

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168

lisätietoja antaa 
palvelupäällikkö Merja 
Moisanen puh. 044-7974 777

Osaaminen

Miten markkinointi- ja 
markkinointiosaaminen näkyy soten 
toimintojen johtamisessa

Marjo Huovinen-Tervo, 
marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi 
050-346 8833

Toimintatapa Sosiaalityön verkostoituminen sosiaaliala

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi 
044-797 0285

Kehitysvammalain 
muutoksen vaikutus 
yksikön 
toimintakulttuuriin ja 
henkilöstön osaamiseen 
(itsemäärääminen ja 
rajoittaminen)

Hyvinvointipalvelut/
vammaispalvelut

Anna-Liisa Kainulainen, 
anna-liisa.kainulainen@kainuu.fi 
044-750 2160
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Kirjaaminen
Hoitotyön arvioivan kirjaamisen 
toteutuminen Hoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Aikuisten somaattinen esh, 
operatiivinen hoito

Elki Rutherford,
elki.rutherford@kainuu.fi
044-797 0064

Terveyden edistämisen 
osaamisen kehittyminen

Savuton sote - millaiset tupakka- ja 
muihin nikotiinituotteisiin liittyvät 
tieto/osaaminen/asenne 
opiskelijoilla on opintojen 
alkuvaiheessa (amk:n opiskelijat 
aloittaessaan opinnot) ja b) millaiset 
asiantuntijuuden ja ohjaamisen 
valmiudet he ovat saaneet ed. 
mainittuihin teemoihin liittyvinä 
opintojen aikana?  hoitotyö Terveyden edistäminen

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi  
044-797 0168

Lisätietoja antaa terveyden 
edistämisen 
erikoissuunnittelija Saara 
Pikkarainen 044-7970419 TARKISTA

Perehdytys/osaaminen

Osaamisen kehittämisen työkalun 
päivittäminen teho- ja 
valvontaosastolle (osaamisen 
kartta) Hoitotyön koulutusohjelma

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/  
Akuuttihoidon vastuualue

Tiina Kähkönen 
tiina.kahkonen@kainuu.fi 
044-727 6988 Sairaanhoitaja yamk

Kirjaaminen

Päivystyspalveluiden alueella suro 
tsekkilistan päivittäminen ja 
uudistaminen tarpeen mukaan Hoitotyön koulutusohjelma

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/  
Akuuttihoidon vastuualue

Tiina Kähkönen 
tiina.kahkonen@kainuu.fi 
044-727 6988 Sairaanhoitaja (yamk?)

Hoitotyö
Neurologisen diagnoosin saanen 
lapsen ja vanhempien tukeminen hoitotyön koulutusohjelma

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Lasten ja perheiden 
terveyspalvelut

Marja-Liisa Haataja              marja-
liisa-haataja@kainuu.fi 
044-797 0525 ,

Osaamisen 
kehittäminen Osallistava ryhmän ohjaaminen hoitotyö, sosiaalityö

TeSa/Aikuisten 
mielenterveyspalvelut ja 
riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285

Toimintamallien 
juurtuminen

Tutkimus, miten eri hankkeissa 
kehitetyt toimenpiteet ovat 
juurtuneet tai säilyneet käytäntönä. 
Tutkimuskohteena jokin tietty 
kehitetty toimintamalli

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi  
044-797 0168

Voidaan tehdä useita 
selvityksiä Tehty Polku työparimallista

Toimintojen 
kehittäminen

Teknologian lisääntymisen (esim. 
sähköinen asiointi, digitalisaatio) 
aiheuttamat muutokset / tarpeet 
terveydenhuollon toimintamalleihin Kainuun sote, hoitotyö

Marjo Huovinen-Tervo, 
marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi 
050-346 8833

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Toimintojen 
kehittäminen

Miten Kainuun keskussairaalan 
suuronnettomuusharjoitus 2015 
vaikutti toimintojen kehittämiseen 
työyksiköissä / organisaatiossa? 
Miten suosituksia hyödynnetään 
esim. potilasturvallisuuden 
edistämisessä?

Marjo Huovinen-Tervo, 
marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi 
050-346 8833

Aiheesta varattu yksi 
opinnäytetyö, mahdollisesti 
aiheesta voidaan tehdä 
useampi työ

Työ- ja toimintamallit

Sosiaalityön rooli 
päihdekuntoutuksessa Kainuun 
tulevaisuuden päihdetyössä Sosiaalityö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ Aikuisten 
mielenterveyspalvelut ja 
riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285

Johtaminen 

Miten tiedolla johtaminen toteutuu 
Kainuun soten esimiestyössä 
(lähiesimiehet, vastuualuetaso)

Marjo Huovinen-Tervo, 
marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi 
050-346 8833

Yksi ylempi amk-työ on 
valmistunut aiheeseen, mutta 
aiheesta voi tehdä lisää töitä

Potilasturvallisuus-
kulttuuri

Miten potilasturvallisuuskulttuuria 
voitaisiin edistää Kainuun sotessa?

Virpi Korhonen, 
virpi.i.korhonen@kainuu.fi 
040-797 4940

Asiakasturvallisuus

Asiakasturvallisuus on uusi 
sosiaalipalvelujen käsite, 
verrattavissa potilasturvallisuuteen. 
Miten asiakasturvallisuus eroaa 
potilasturvallisuudesta ja mitä 
yhtäläistä niissä on? Miten 
asiakasturvallisuutta voitaisiin 
kehittää sosiaalipalveluissa? sosiaaliala

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi, 
044 797 0168 Pro gradu tm.

Palvelujen vaikuttavuus
Kotihoidon arviointijakson 
/kuntoutumisjakson vaikuttavuus hoitotyö, sosiaaliala Ikäihmisten palvelut

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168

lisätietoja antaa 
palvelupäällikkö Merja 
Moisanen p. 044-7974 777

Palvelujen toimintamallit
Havainnointitutkimus työyksikön 
(kotihoidon) arjesta hoitotyö, sosiaaliala Ikäihmisten palvelut

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168

lisätietoja antaa 
palvelupäällikkö Merja 
Moisanen p. 044-7974 777

Johtaminen
Valmentavan johtamisen 
mahdollisuudet kotihoidossa

hoitotyö, sosiaaliala, hallinto, 
jet johtaminen Ikäihmisten palvelut

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168

lisätietoja antaa 
palvelupäällikkö Merja 
Moisanen p. 044-7974 777

Digitalisaatio

Miten hoitotyön esimies voi omalla 
työllään edesauttaa digitalisaatiota 
omalla työalueellaan?

Marjo Huovinen-Tervo, 
marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi 
050-346 8833

Aiheesta tulossa yksi yamk-työ ja yksi pro 
gradutyö, mutta aiheesta voi vielä tehdä 
opinnäytetöitä kunhan rajauksesta / fokuksesta 
sovitaan.

Digitalisaatio
Miten digitalisaatio näkyy hoito- ja 
palveluprosessien kehittämisessä

Marjo Huovinen-Tervo, 
marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi 
050-346 8833

Digitalisaatio
Digitalisaation hyödyntäminen 
hoitokodeissa /hoivayksiköissä hoitotyö, sosiaaliala, ict Ikäihmisten palvelut

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168

lisätietoja antaa Arja 
Manninen TARKISTA

Digitalisaatio

Sähköinen palvelu 
vuorovaikutuksen välineenä - 
Sosiaalialan työntekijöiden 
näkemyksiä Omasoten 
viestipalvelusta. Sosiaaliala Kehittäminen ja suunnittelu

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168

Tehty progradu tutkielma 
2018. Aihealueesta voi tehdä 
lisää tutkimuksia. 

Dokumentaatio

Kotihoidon hoitosuunnitelmien 
sisällön analyysi - mitä ja miten 
kirjataan, kirjausten 
yhdenmukaisuus ym. sosiaaliala, hoitotyö Ikäihmisten palvelut

Marja-Liisa Ruokolainen,                  
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi   
044-797 0168 lisätietoja antaa Eija Rämä tulossa sivuava opinnäytetyö
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Hankearviointi

Vaikuttavaa elintapaohjausta 
sosiaali- ja terveyshuoltoon 
(VESOTE) hankkeen seuranta ja 
arviointi  (Hankekuvaus, 
lähtökohdat, tavoitteet, toteutus, 
tulokset) hoitotyö, sosiaaliala Kehittäminen ja suunnittelu

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168

Terveyden edistämisen 
erikoissuunnittelija Saara 
Pikkarainen

Toimintamalli
Etsivä vanhustyö; mitä se on, onko 
Kainuussa tarvetta? sosiaali- ja hoitoala Ikäihmisten palvelut

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168 tulossa sivuava opinnäytetyö

Hyvinvointijohtaminen, 
palvelujohtaminen

Miten lapsivaikutusten arvionti on 
huomioitu kunnallisessa / 
maakunnallisessa / Kainuun soten 
päätöksenteossa?

sosiaali- ja hoitoala, 
johtaminen, yhteiskuntatieteet 
ym. Hallinto

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168

Hyvinvointijohtaminen, 
palvelujohtaminen

Sosiaalinen/yhteiskunnallinen 
markkinointi hyvinvointityön 
keinona. Toiminnallinen työ tai 
teoreettinen kartoitus, miten 
käytetty.

sosiaali- ja hoitoala, 
johtaminen, yhteiskuntatieteet 
ym. Hallinto

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168

Yhteensovittan ja 
vuorovaikutteisen 
johtamisen 
toteutuminen rajattava koko sote tai tulosalue johtaminen/hallinto ? olisiko arviointitutkimus?

Asiakasturvallisuus, 
osaamisen 
vahvistaminen

Omavalvonta 
perehdytyssuunnitelman osana, 
verkkokoulutus, materiaalin (videon) 
tuottaminen

Sosiaali- ja terveysala / 
johtaminen

Ikäihmisten palvelut, 
Hyvinvointipalvelut 
/Vammaispalvelut

Marja-Liisa Ruokolainen,
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168

omavalvontasuunnitelma, 
työntekijän velvollisuus 
omavalvontaan 

Asiakas/potilasturvallisu
us, toimintakäytännöt

Suojakäsineiden käyttö kotihoidon 
toimintaympäristössä

Sosiaali- ja terveysala / 
johtaminen Ikäihmisten palvelut

Marja-Liisa Ruokolainen,
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168

lisätietoja antavat 
palvelualuepäälliköt/Senja 
Torvinen TARKISTA

Terveyden edistäminen

Päihdesuunnitelmat Kainuun 
kunnissa. Millaiset suunnitelmat 
kunnissa on ja onko niissä 
huomioitu väestön/väestöryhmien 
tarpeita ja mittaisia vaikuttavia 
toimenpiteitä/menetelmiä on 
käytössä. hoitotyö, sosiaaliala Terveyden edistäminen

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi            
044-7970168

Lisätietoja antaa terveyden 
edistämisen 
erikoissuunnittelija Saara 
Pikkarainen, 044 7970419

Terveyden edistäminen

Kuntien HyTeTU-työn (hyvinvointi, 
terveys ja turvallisuus) 
valtuustokauden suunnitelmien ja 
toimenpiteiden vaikutuksia 
indikaattoritiedon perusteella 
arvioituna. hoitotyö, sosiaaliala Terveyden edistäminen

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi            
044-797 0169

Lisätietoja antaa terveyden 
edistämisen 
erikoissuunnittelija Saara 
Pikkarainen, 044 7970420

Palvelujen järjestäminen

Akuuttihoidon vastuualueen 
(ensihoito, päivystys, teho- ja 
valvonta) esittelyvideo 
laatukäsikirjaan hoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Akuuttihoidon vastuualue

Tiina Kähkönen 
tiina.kahkonen@kainuu.fi 
044-727 6988

Voidaan toteuttaa myös 
monialaisena/ammatillisena 

Hoitotyön kehittäminen
Sairaanhoitaja hoitotyön kehittäjänä 
(valitaan aihe ja kohde) sairaanhoito

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Aikuisten somaattinen esh

Elki Rutherford,
elki.rutherford@kainuu.fi
044-797 0064

lisätietoja aoh 
virpi.b.heikkinen@kainuu.fi

Terveyden edistäminen

Millaista tietoa Kainuun soten 
henkilöstö tarvitsee suun 
terveydenhoidosta?

hoitotyö, suun 
terveydenhuolto

Terveyden- ja sairaudenhoito/
Suun terveydenhuolto

Susanna Mikkonen , 
susanna.mikkonen@kainuu.fi, 044-
7974240

Susanna Mikkonen, 
osastonhoitaja

Palvelujen järjestäminen

Asiakasnäkökulma sähköisten 
palveluiden kehittämistarpeista 
suun terveydenhuollossa

hoitotyö, suun 
terveydenhuolto

Terveyden- ja sairaudenhoito/
Suun terveydenhuolto

Susanna Mikkonen , 
susanna.mikkonen@kainuu.fi, 044-
7974240

Susanna Mikkonen, 
osastonhoitaja

Palvelujen järjestäminen
Toiminnallinen kuntoutus 
mielenterveys/päihdetyössä

mielenterveys- ja 
päihdehoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ Aikuisten 
mielenterveyspalvelut ja 
riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Talous

Miten 
kustannustietoisuus 
näkyy hoitajan työssä?

Marjo Huovinen-Tervo, 
marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi 
050-346 8833

Varatussa aiheessa 
johtamisen näkökulma Yksi työ tekeillä, lisää voi tulla

Lasten ja perheiden 
palvelujärjestelmän 
toimivuus

Lapsibudjetointi kunnassa / 
maakunnassa. sosiaali- ja terveysala Hallinto

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044 797 0168

Taloudellisuus
Vaikuttavuuden arviointi 
polikliinisessä hoitotyössä sairaanhoito

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Aikuisten somaattinen esh

Elki Rutherford,
elki.rutherford@kainuu.fi
044-797 0064

lisätietoja 
virpi.b.heikkinen@kainuu.fi

Kustannuslaskenta ja 
sisäinen hinnoittelu 
(Kainuun sote 
–kuntayhtymässä) Keskitetyt tukipalvelut

Anu Huttunen 
anu.huttunen@kainuu.fi
044 777 3006

lisätietoja Eija Immonen
eija.h.immonen@kainuu.fi


