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                    Kainuun sosiaali- ja  tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt  Päivitetty 8.6.2022
                    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 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 

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 

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

Sosiaalihuolto

Kehitysvammaisten laitoshoidon 
purkamisen vaikutukset.  Näkökulma 
voisi olla asiakkaat ja/tai henkilökunta 
ja/tai talous sosiaaliala

Hyvinvointipalvelut/
vammaispalvelut

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

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

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

Sosiaalityö

Aikuissosiaalipalvelujen 
palvelutarpeen arvioinnit muutostyön 
tukena sosiaaliala

Hyvinvointipalvelut/aikuissosiaalit
yö

Tony Nummi, 
tony.nummi@kainuu.fi,  
044-716 7036

Asiakas ja asukas
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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

Osaaminen

Miten markkinointi- ja 
markkinointiosaaminen näkyy soten 
toimintojen johtamisessa

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

Toimintatapa
Sosiaalityön verkostoituminen 
päihdetyössä 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

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

Henkilöstö ja uudistuminen
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

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

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

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

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

Johtaminen
Valmentavan johtamisen 
mahdollisuudet kotihoidossa

hoitotyö, sosiaaliala, hallinto, jet 
johtaminen Ikäihmisten palvelut

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

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

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

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/potilasturvallisuu
s, 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

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

mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
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                    Kainuun sosiaali- ja  tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt  Päivitetty 8.6.2022
                    terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa
                    Opinnäytetyön aihepankki Vapaat ja varatut aiheet löytyvät nyt omilta välilehdiltään.

Varatut aiheet
Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 

valmistumisaika
Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

ohje Milloin epäillä epätyypillistä haavaa?

Terveyden ja 
sairaudenhoitopalvelut/
aikuisten somaattinen esh

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

Potilasohjeistus

"Terveeksi kotikonstein" (Esimerkki: 
https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#
q=terveeksi+kotikonstein) Käypä 
hoito ohjeet ovat pitkiä, joten selkeää 
ja lyhyttä ohjeistusta tarvitaan. 
Nettiohje ja paperinen kirjanen. 

Arja Horto, arja.horto@kainuu.fi 
044-710 1336

Samanlaisia ohjeita voi tehdä 
useammallekin tulos- ja 
vastuualueelle. Kyllä

Asiakaspalvelu

Kuljetuspalveluopas: 
henkilökohtainen apu/vpl 
kuljetuspalvelu

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

Asiakaskysely
Kyselylomake muistineuvolan 
omaisille ja läheisille Vanhuspalvelut

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

Virikkeiden tarjoaminen
Virike-/ kuntouttava tapahtuma/mia 
ikääntyneille Vanhuspalvelut

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

Asiakkaiden turvajärjestelmät

(Selvitys asiakkaiden 
turvajärjestelmistä) Kartoitus 
ikäihmisten asenteista 
geroteknologiaa kohtaan.

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

Virkistystoiminta

Vapaa-ajan virkistystoiminnan 
toimintamallin kehittäminen 
vanhusten hoitokotiin Vanhuspalvelut

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

Kirurginen hoitotyö Haavan mekaaninen puhdistaminen Hoitotyön koulutusohjelma

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Operatiivinen vastuualue

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

Kirurginen hoitotyö Haavanhoito Hoitotyön koulutusohjelma

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Operatiivinen vastuualue

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

kehitysvammaisten palvelut
Opasmateriaali kehitysvammaisen 
henkilön työnhakuun Sosiaaliala amk

Perhepalvelut/ 
Vammaispalvelut

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

Potilaat ja henkilökunta

Kyselytutkimus syöpäpotilaiden ja 
heitä hoitavan henkilökunnan 
käsityksistä levinneen 
suolistosyövän 
hoitomahdollisuuksista sekä 
kustannuksista 

Esa Ahonen,
esa.ahonen@kainuu.fi
0500-686 024

Kyselytutkimus yhteistyössä 
Fimean kanssa Kyllä

Asiakaslähtöisyys Omahoitajuus asiakaslähtöisyyden 
vahvistajana.

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

Tekeillä Asiakaslähtöisyyden 
toteutuminen omahoitajien 
näkökulmasta Suomussalmen 
kotihoidossa. kyllä

Varotoimet -ohjeet 
sairaalapotilaalle

Toiminnallinen opinnäytetyö, jossa 
tehdään ppkl:n henkilökunnallen 
check-lista potilaan välittömässä 
hoidossa huomioitavista asioista

hoitotyö/sairaanhoito/ 
terveydenhoito

Terveyden ja 
sairaudenhoitopalvelut/
päivystyspalvelut

Tiina Kähkönen, 
tiina.kahkonen@kainuu.fi 
044-7276988 Kyllä

Elvytetyn potilaan jatkohoito 
päivystyspoliklinikalla

Toiminnallinen opinnäytetyö, jossa 
tehdään ppkl:n henkilökunnallen 
check-lista potilaan välittömässä 
hoidossa huomioitavista asioista

hoitotyö/sairaanhoito/ 
terveydenhoito

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Päivystyspalvelut

Tiina Kähkönen, 
tiina.kahkonen@kainuu.fi 
044-7276988 Kyllä

Asiakas ja asukas

mailto:elki.rutherford@kainuu.fi
mailto:elki.rutherford@kainuu.fi
mailto:elki.rutherford@kainuu.fi
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20044-7970168
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Asiakasohje/ohje 
jatkohoitopaikkaan

Lääkinnällisen tukisidoksen laitto + 
käyttö (ihotautien pkl)

hoitotyö/sairaanhoito/ 
terveydenhoito

Terveyden ja 
sairaudenhoitopalvelut

Jaana Koivunen, 
jaana.koivunen@kainuu.fi 
044 7970063 Kyllä

Hoitoprosessi/-ketjun kuvaus Uniapneapotilaan hoitoprosessi
hoitotyö/sairaanhoito/ 
terveydenhoito

Terveyden ja 
sairaudenhoitopalvelut

Jaana Koivunen, 
jaana.koivunen@kainuu.fi 
044-797 0063 Kyllä

Kolonoskopia potilaan ohjaus
Potilaiden kokemuksia annetusta 
ohjauksesta vatsatautien pkl hoitotyö 

Terveyden ja 
sairaudenhoitopalvelut

Jaana Koivunen, 
jaana.koivunen@kainuu.fi 
044-797 0063 Kyllä

Esite

Esite päiväkirurgisten lasten / 
kehitysvammaisten hammas- ja 
suusairauksien hoitoa varten

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

Asiasta antaa lisätietoa Leena 
Meriläinen, hammas- ja 
suusairauksien pkl Kyllä

Kirjaaminen
Haavahoidon yhtenäinen 
kirjaaminen hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut

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

Ohje haavahoidon kirjaukseen 
mitä, miten, minne, yhtenäinen 
malli. (lisätietoja 
arja.h.korhonen@kainuu.fi 
työn ohjaaja, Tarja Myöhänen 
kirj. Osalta.) Kyllä

Sosiaalinen luototus

Selvitys sosiaalisen luoton käytöstä 
Kainuussa, asiakkaiden 
kokemuksia, mitä vaikutuksia 
luotolla on, mitä jos luottoa ei saa sosiaaliala

Perhepalvelut/ 
Aikuissosiaalipalvelut

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

Itsehoito
Itsehoito-opas Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymälle terveydenhoito

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

Laboratorion asiakaspalvelu
Asiakaskysely laboratoriopalveluista 
työyksiköille (Nordlab) Heikki Aaltonen, Nordlab Kyllä

Aikuisten mielenterveystyö, 
psykiatrinen hoitotyö, 
riippuvuuksien hoito

Ryhmämuotoinen hoito 
mielenterveys- ja päihdetyössä hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

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

Monikulttuuriset perheet

Opas työntekijöille 
maahanmuuttajista/monikulttuurisist
a perheistä ja heidän 
kohtaamisestaan sosiaaliala, hoitoala Näkökulmasta riippuen so-te

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168  Anneli Vatula, Mukava hanke

Tekeillä opas neuvolaan

Vanhemmuus

Ero lapsiperheessä; millainen on 
hyvä ero, miten ero vaikuttaa 
lapsiin? sosiaali- ja hoitoala Perhepalvelut

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

Marika Uhlbäck, Mukava 
hanke

Tekeillä opas neuvolaan

Potilas

Gastrointestinaaliset syövät 
Suomessa: hoitotulosten 
kehittyminen ja uudet biomarkkerit -
tutkimukseen sisältyvä The Finnish 
National Esophago-Gastric Cancer 
Cohort, kansallinen väestötutkimus

Karolinska 
Universitetssjukhuset, 
Karolinska Institutet, 
Tukholma

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut, 
Sairaanhoidon palvelut

Esa Ahonen, 
esa.ahonen@kainuu.fi,
0500-686 024 Kyllä

Asiakas/potilas

Sekava potilas: hoitotyön keinot 
erottaa somaattiset ja psyykkiset 
syyt Hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mt-palvelut ja 
riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285 Osasto 12, Jarmo Rautiainen Kyllä

Potilas

FinFMT The Finnish Fecal 
Microbiata Transplantation Study, 
kansallinen monikeskustutkimus 
ulosteensiirron vasteesta ja 
pitkäaikaistuloksista

Päijät-Hämeen 
keskussairaala, HUS gastro

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/
Konservatiivinen hoito

Jaana Koivunen, 
jaana.koivunen@kainuu.fi, 
044-797 0063

Kansallinen 
monikeskustutkimus Kyllä

Kuntouttava hoitotyö

Toiminnallisen kuntoutuksen 
kehittäminen tai  toiminnallinen 
opinnäytetyö mielenterveys- tai 
päihdeasiakkaan kuntouttavassa 
hoidossa sos- ja terveys

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mt-palvelut ja 
riippuvuuksien hoito

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

Asiakas; lapsi

Unikoulun jälkeen kotona;  ohjelehti 
6-9 kk ikäisten vauvojen 
vanhemmille hoitotyö

Perhepalvelut 
lapsiperheiden terveyspalvelut

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

Hoitotyö
Päivystyspotilas ja  ja Aliisa - 
palvelut Hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Akuuttihoidon palvelut ja 
kuntoutuspalvelut

Tiina Kähkönen, 
tiina.kahkonen@kainuu.fi 
044-7276988

Yhdyshenkilöt Lahja Leinonen 
ja Heli Elfving Kyllä

Asiakkaan 
itsemääräämisoikeus

Kokemuksia asiakkaan 
itsemääräämisoikeudesta ja 
osallisuudesta kotihoidossa, 
työntekijän näkökulma Sos- ja terveys Vanhuspalvelut

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

Yhdyshenkilöt Ritva Heinistö ja 
Sanna Pyykkö Kyllä

mailto:riitta.m.leinonen@kainuu.fi
mailto:riitta.m.leinonen@kainuu.fi
mailto:riitta.m.leinonen@kainuu.fi
mailto:riitta.m.leinonen@kainuu.fi
mailto:riitta.m.leinonen@kainuu.fi
mailto:riitta.m.leinonen@kainuu.fi
mailto:riitta.m.leinonen@kainuu.fi
mailto:riitta.m.leinonen@kainuu.fi
mailto:riitta.m.leinonen@kainuu.fi
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi,%200447970525
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi,%200447970525
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi,%200447970525
mailto:elki.rutherford@kainuu.fi
mailto:elki.rutherford@kainuu.fi
mailto:elki.rutherford@kainuu.fi
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20044%207970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20044%207970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20044%207970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20044%207970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20044%207970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20044%207970168
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Asiakaspalvelu

Miten asiakaspalveluosaaminen 
näkyy sairaanhoitajan päivittäisessä 
työssä (poliklinikat ja vastaanotot) Hoitotyön koulutusohjelma

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

Asiakkaat
Omahoitopisteet: käyttö ja hyöty 
asiakkaille Terveydenhoito

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Vastaanotto- ja tk-
sairaalatoiminta

Arja Horto, 
arja.horto@kainuu.fi 
044-710 1336 kyllä

Asiakkaat

Opas palliatiivisesta hoidosta ja 
saattohoidosta potilaille ja omaisille 
Kainuun sotessa Hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut

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

Työmenetelmien 
kehittäminen

Akuuttigeriatrisen potilaan 
lääkkeettömien hoitotyön 
auttamismenetelmien kehittäminen Hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
vastaanotto- ja tk-
sairaalatoiminta

Arja Horto,
arja.horto@kainuu.fi
044-710 1336 kyllä

Potilas
Psykofyysinen fysioterapia osana 
depressiivisen potilaan hoitoa Fysioterapeutti koulutus

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mt-palvelut ja 
riippuvuuksien hoito

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

Asiakas Aktiivirentoutusopas raskausaikana Fysioterapeutti koulutus
Perhepalvelut, lapsiperheiden 
terveyspalvelut

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

Aikuisten mielenterveystyö, 
psykiatrinen hoitotyö, 
riippuvuuksien hoito

Päihdetyön näkökulma miepä 
osastolla E7 sosiaaliala

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

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

Aikuisten mielenterveys- ja 
päihdetyö, asiakkaan hoito ja 
kuntoutus

Psykoedukaatio 
psykoosin/skitsofrenian hoidossa hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

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

Lisätiedot aoh Sallamaari 
Karjalainen, 
sallamaari.karjalainen@kainuu
.fi kyllä

Aikuisten mielenterveys- ja 
päihdetyö, asiakkaan hoito ja 
kuntoutus

Psykoedukaatio depressioiden 
hoidossa hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

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

Lisätiedot Teela Moilanen, aoh 
Sallamaari Karjalainen, 
sallamaari.karjalainen@kainuu
.fi kyllä

Potilas
Atooppinen ekseema-diagnoosin 
validaatiotutkimus Oulun yliopisto ja OYS

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/
Konservatiivinen hoito

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

Aikuisten mielenterveystyö, 
psykiatrinen hoitotyö, 
riippuvuuksien hoito

Sairaalassa / psykiatrian osastolla 
tehtävä sosiaalityö sosiaaliala

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

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

Kokemusasiantuntijuus/kehitt
äjäasiakkaat

Kokemusasiantuntijat 
/kehittäjäasiakkaat Hoitotyö  / Sosiaaliala     

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi, 
044-797 0285 tai 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi, 
044 797 0168

Selvitysta vaikuttavuudesta ja  
merkityksestä kehittämiselle, 
asiakkaan tukena, henkilöstön 
tukena ym. kyllä

Aikuisten mielenterveys- ja 
päihdetyö, asiakkaan hoito ja 
kuntoutus

Asiakaslähtöinen näkökulma; 
millaiset ryhmät tukevat kotona 
pärjäämistä ja arjen hallintaa 
(kirjallisuuskatsaus?) hoitotyö /kuntoutus /liikunta

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

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

sh Piia 
Jauhonen/kotikuntoutus kyllä

Aikuisten mielenterveys- ja 
päihdetyö, asiakkaan hoito ja 
kuntoutus

Osastokansion (perehdytyksen 
omainen) luominen potilaille, 
mielenterveys-päihde osasto E7 hoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

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

Lisätiedot aoh Sallamaari 
Karjalainen, 
sallamaari.karjalainen@kainuu
.fi kyllä

mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Hoitotyö

Pleuradreeni toimintaperiaate, 
potilaan tarkkailu ja seuranta ohje/ 
video hoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/
Aikuisten somaattinen esh

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

lisätietoja: aoh Mervi Lesonen 
os A kyllä

Asiakas
Kokemusasiantuntijat 
/kehittäjäasiakkaat neuvolatyössä hoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/
Lasten ja perheiden 
terveyspalvelut

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

Potilasohjaus
Opaskirjanen palliatiivisen hoidon 
asiakkaalle, omaisille hoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/
Aikuisten somaattinen esh

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

lisätietoja: aoh Mervi Lesonen 
os A kyllä

Hoitotyö
Kokemusten kartoitus palliatiivisten 
yksiköiden omaisten illoista hoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut

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

lisätietoja oh Pertti Kyllönen 
044762 2760 kyllä

Aikuisten mielenterveys- ja 
päihdetyö, asiakkaan hoito ja 
kuntoutus Psykoedukaatio (ryhmämuotoinen) hoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285 Ryhmätalo Moilanen Teela kyllä

Aikuisten mielenterveys- ja 
päihdetyö, asiakkaan hoito ja 
kuntoutus

Hoitosuunnitelman merkitys 
mielenterveys- ja/tai päihdetyössä mielenterveys- ja päihdetyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ Aikuisten 
mielenterveyspalvelut ja 
riippuvuuksien hoito

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

Kajaanin 
avokuntoutus/kotikuntoutus 31.8.2021

Hoitotyö, psykiatrinen 
hoitotyö

Asiakkaan itsemääräämisoikeuden 
toteutuminen hoitotyössä

hoitotyö, psykiatrinen 
hoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ Aikuisten 
mielenterveyspalvelut ja 
riippuvuuksien hoito

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

Suomussalmen 
kuntoutuskoti/Tuovi 
Kemppainen 16.9.2021

Hoitotyö perhehoito/perhehuone hoitotyön koulutusohjelma

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Lasten ja perheiden 
terveyspalvelut

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

2022 kaksi työtä 
tulossa

Hoitotyön kehittäminen

VR-lasien käyttö 
nuorisopsykiatrisessa 
kuntoutuksessa osastolla

Mielenterveys- ja 
päihdehoitotyö

Terveyden- ja 
sairaanhoidonpalvelut/nuoriso-
psykiatrian osasto

marja-liisa.haataja@kainuu.fi 
0447970525

Hoityö
Rintasyöpäpotilaan 
postoperatiivinen ohjaus osastolla hoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/
Aikuisten somaattinen esh

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

lisätietoja 
Sirpa.parkkisenniemi@kainuu.
fi kyllä

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

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/
Aikuisten somaattinen esh

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

lisätietoja: aoh Mervi Lesonen 
os A Kyllä

mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi%200447970525
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi%200447970525
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Työtehtävät

Lanu työhön (nuorisopsykiatrian pkl) 
strukturoitu lomake alkuselvittelyä 
varten sairaanhoitaja 

Perhepalvelut/ Lapsiperheiden 
terveydenhuoltopalvelut

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

Työtehtävät Työkalupakki muistihoitajille

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

Lähiohjaaja: Merja Leskinen, 
SenioriKaste hanke Kyllä

Työhyvinvointi

Kokemuksia 
työyhteisövalmennuksesta Kainuun 
Sotessa

Vanhuspalvelut, Sairaanhoidon 
palvelut, tehohoito

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

Työhyvinvointi

Työajan pidentämisen vaikutus työn 
tehokkuuteen ja työtyytyväisyyteen 
Kainuun Sotessa Työterveyshuolto

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

Asiasta lisätietoja 
työterveyshoitaja Irene 
Rautiainen Kyllä

Työtehtävät

Kainuun keskussairaalan os.12 
hoitajien kokemuksia 
hoitokokouksista 

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut

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

Työtehtävät

Jalkaterapeutin toimenkuva 
diabetesjalkahaavojen hoidon 
moniammatillisessa työryhmässä Terveyden- ja 

sairaudenhoitopalvelut

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

Osaaminen

Terveydenhuollon henkilökunnan 
transnationaalinen osaaminen 
maahanmuuttajanaisten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyspalveluissa 
Kainuussa

Itä-Suomen yliopisto, pro 
gradutyö Kainuun sote

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

Työtehtävät

Triagehoitajan toiminta 
ylähengitystieinfektiopotilaiden 
hoidon tarpeen arvioinnissa Kajaani amk

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut /
Päivystyspalvelut, ppkl

Tiina Kähkönen, 
tiina.kahkonen@kainuu.fi,    
044-7276988 Kyllä

Työpaikkakulttuuri

Hoitotyön esimiesten 
työpaikkakulttuuri Suomen 
keskussairaaloissa

Terveystieteiden 
maisterikoulutus, 
Tampereen yliopisto Kainuun keskussairaala

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

Osaaminen
Työelämälähtöinen oppiminen 
kumppanuusverkostossa

Metropolia amk, 
koulutuksen tutkimus

Rtg-hoitaja ja 
bioanalyytikkokoulutus

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

Toimenpiteeseen 
valmistaminen

Leikki-ikäisen lapsen emotionaalinen 
toimenpiteeseen valmistaminen, e-
kirja hoitotyö/terveydenhuolto

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

Laiteturvallisuus
Leikkausosastolle laitteiden  
laiteajokortti hoitotyö/terveydenhuolto

Sairaanhoidon palvelut/ 
leikkausosasto

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

Osaaminen
perioperatiivinen osaamiskartta 
leikkausosastolle hoitotyö/terveydenhuolto

Sairaanhoidon palvelut/ 
Leikkausosasto

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

Infektioiden torjunta
Ensihoidon puhtaanapito-ja 
infektioiden torjunta ohjeistus hoitotyö/terveydenhuolto

Sairaanhoidon palvelut/ 
Ensihoito

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

Perehdyttäminen Perehdyttäminen kotihoidossa hoitotyö / sosiaaliala Vanhuspalvelut

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

lisätietoja antaa 
palvelupäällikkö Merja 
Moisanen puh. 044-7974 777 Kyllä

Osaaminen

Rekrytoijan osaamisen kehittäminen 
työnhakijan osaamisperusteisessa 
arvioinnissa Kainuun soten rekry-
yksikössä

Anu Huttunen, 
anu.huttunen@kainuu.fi Kyllä

Työturvallisuus

Väkivallan uhan hallinnan taso 
Suomessa terveydenhuoltoalan 
työpaikoilla

Turun kliininen 
tohtoriohjelma, 
lääketieteellinen tiedekunta Kainuun sote

Esa Ahonen,
esa.ahonen@kainuu.fi,
0500-686 024 Kyllä

Henkilöstö ja uudistuminen

mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi%20;%20044%207970525
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi%20;%20044%207970525
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi%20;%20044%207970525
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi,%200447970525
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi,%200447970525
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi,%200447970525
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Osaaminen

Ensihoitajien osaaminen 
vastasyntyneen hoidossa, 
virvoittelussa ja elvytyksessä Hoitotyö

Sairaanhoidon palvelut/ 
Ensihoito

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

Moniammatillinen yhteistyö
Moniammatillinen yhteistyö 
perioperatiivisessa hoitotyössä Hoitotyö

Sairaanhoidon palvelut/ 
Leikkaus-anestesiaosasto

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

Työtehtävät

Saattohoito hoitajien kuvaamana. 
Hoitajien kokemuksia 
saattohoidosta. Hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/
Operatiivinen, 
Konservatiivinen, Vastaanotto- 
ja tk-sairaalatoiminta. 
Vanhuspalvelut/ 
Kotona asuminen, 
ympärivrk.hoito

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

Moniammatillinen yhteistyö

Lasten huomioiminen 
mielenterveyspalveluiden ja 
riippuvuuksien hoidon, 
lastensuojelun sekä perhetyön 
moniammatillisessa yhteistyössä Sosiaali- ja terveysala

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito, 
Perhepalvelut/ Lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut

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

Perehdyttäminen

Vastavalmistuneen 
sairaanhoitajaopiskelijan 
siirtymäshokin ennaltaehkäisyssä 
(siirtymä työelämään) Sosiaali- ja terveysala

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut

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

Osaaminen

Kohti turvallisempaa hälytysajoa. 
Ambulanssin hälytysajokulttuurin 
nykytilan tutkiminen ja hälytysajon 
turvallisuuden lisääminen 
koulutuksella

Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu, terveys- 
ja hoitoalan yksikkö 

Sairaanhoidon palvelut/ 
ensihoito

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

Kohti turvallisempaa 
hälytysajoa - hanke Kyllä

Työrooli

Toimintaterapeutin työnkuva osana 
moniammatillista työryhmää 
fysiatrian erikoisalalla.

Metropolia amk, 
toimintaterapia

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
konservatiivinen hoito

Jaana Koivunen, 
jaana.koivunen@kainuu.fi 
044-797 0063 Kyllä

Toimintamalli 

Moniammatillinen tiimityöskentely 
Kainuun soten Sotkamon 
kotihoidossa. Henkilöstön 
kokemukset. Sosiaali- ja terveysala Vanhuspalvelut

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

Osaaminen, toimintamalli
Tunneäly terveysalan projekteissa 
projektipäällikön näkökulmasta.

Terveystieteiden 
maisterikoulutus, Oulun 
yliopisto Hallinto

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

Työtehtävät                                                              
Heräämöstä kotiin -toiminta 
sairaanhoitajien kokemana.

Kajaanin amk, hoitotyö, 
sairaanhoitaja

Sairaanhoidon palvelut/
Leikkaus-anestesia

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

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisen prosessi 
Kainuun keskussairaalan teho- ja 
valvontaosastolla. Osaamisen 
kehittämisen prosessin kuvaus.

Kajaanin amk, sosiaali- ja 
terveysalan johtaminen ja 
kehittäminen

Sairaanhoidon palvelut/
Tehohoito

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

Osaamisen kehittäminen

Hoitajan eettinen ajattelu ja toiminta 
päihdepotilaan kohtaamisessa 
päivystyksessä Hoitotyön koulutusohjelma

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Akuuttihoidon vastuualue

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

Yhdyshenkilö oh Heli Elfving,
heli.elfving@kainuu.fi,
044-797 4090 Kyllä

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen vahvistaminen 
kroonisen jalkahaavan 
tunnistamisessa, kohdennettuna 
diabeetikon jalkahaavan 
tunnistaminen ennaltaehkäisy ja 
hoito

Hoitotyön koulutusohjelma, 
sairaanhoitaja

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/
operatiivinen vastuualue

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

Yhteistyö ja toimintamallin 
kehittäminen

Henkilöstön liikkuvuus akuuttihoidon 
alueella Hoitotyö

Akuuttihoidon palvelut
Teho- ja valvonta ja päivystys

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

Yhdyshenkilöt Tiina 
Saarenpää 044-7970785 ja 
Heli Elfving 044-7974090 Kyllä

Osaaminen
Fyysinen rajoittaminen somatiikan 
osastolla Hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Operatiivinen hoito

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

Kirjaaminen
Asiakkaan luona tapahtuva 
kirjaaminen kotihoidossa Hoitotyö Vanhuspalvelut

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

Uusi toimintatapa; selvitys 
merkityksestä ja vaikutuksista 
työlle, asiakkaalle, työntekijälle Kyllä

Ohjaus
Leikkaukseen valmistuvan potilaan 
ohjaus Hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
operatiivinen hoito

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

Osaamisen kehittäminen
Keskuslaskimoporttien käyttö 
kotisairaalaolosuhteissa Hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
konservatiivinen hoito

Jaana Koivunen,  
jaana.koivunen@kainuu.fi 
044-797 0063 Ohjaajana Lahja Leinonen Kyllä

Asiakas; lapsi
lasten liikkumattomuus/ liikkumisen 
lisääminen hoitotyö/ terveysala

Perhepalvelut, lapsiperheiden 
terveyspalvelut

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

mailto:elki.rutherford@kainuu.fi
mailto:elki.rutherford@kainuu.fi
mailto:elki.rutherford@kainuu.fi
mailto:elki.rutherford@kainuu.fi
mailto:elki.rutherford@kainuu.fi
mailto:elki.rutherford@kainuu.fi
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Perehdytys
Fyysinen rajoittaminen somatiikan 
osastolla hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

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

Osaaminen

Mielenterveystaitojen vahvistaminen 
mielenterveyttä ja päihteettömyyttä 
edistävässä ja ongelmia 
ehkäisevässä työssä hoitotyö, sosiaalityö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

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

Osaaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
kuntoutuksen johtajan näyttöön 
perustuvan toiminnan osaaminen 
soten organisaatioissa

Hoitotieteen tutkinto-
ohjelma,  hoitotieteen ja 
terveyshallintotieteen 
tutkimusyksikkö, OYS

Hallinto
Hyvinvointipalvelut
Ikäihmisten palvelut
Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut

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

Kuntoutus, digipalvelu

Kuvapuhelinpalvelu asiakkaan 
kuntouttaminen, RAI-hoitajan 
näkökulma sosiaaliala, hoitotyö Ikäihmisten palvelut

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

Osaaminen
Kotihoidon työntekijöiden 
ravitsemushoidon osaaminen sosiaaliala, hoitotyö Ikäihmisten palvelut

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

Hoitoprosessin kehittäminen

Palliatiivista hoitoa tarvitsevan 
potilaan hoitoprosessi Kainuun 
soten päivystyspoliklinikalla

sairaanhoitaja, hoitotyö, 
ylempi AMK

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Akuuttihoidon palvelut 

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

Osaaminen

Hoitoalan ammattilaisten näkökulmia 
sairaanhoitajaopiskelijoiden 
valmiuksista hoitotyöhön

Pro gradu, hoitotiede, Itä-
Suomen yliopisto, 
terveystieteiden tiedekunta

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/aikuisten somaattinen 
esh, aikuisten mt ja 
riippuvuuksien hoito, 
akuuttihoito, diagnostiset ja 
hoidolliset tukipalvelut, 
kuntoutuspalvelut, 
terveyskeskuspalvelut

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

Työympäristö

Kielellisesti ja kulttuurisesti 
monimuotoisten sairaanhoitajien ja 
sairaanhoitajaopiskelijoiden 
terveydenhuollon työympäristöön 
integroituminen

Oulun yliopisto, 
lääketieteellinen tiedekunta

Hyvinvointipalvelut/vammaispal
velut; Ikäihmisten 
palvelut/ikäihmisten ympärivrk 
hoivapalvelut; Terveyden- ja 
sairaanhoidon 
palvelut/aikuisten somaattinen 
esh, aikuisten mt ja 
riippuvuuksien hoito, 
akuuttihoito, diagnostiset ja 
hoidolliset tukipalvelut, 
kuntoutuspalvelut, lasten ja 
perheiden terveyspalvelut, 
terveyskeskuspalvelut

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

Väitöskirja; tutkimus on osa 
KulttuuriOsaaja-kulttuurinen 
osaaminen sote-alan 
työyhteisössä-hanketta Kyllä

Hoitotyö

   
tapauskohtainen 
työryhmätyöskentely; työntekijöiden hoitotyö

   
palvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 

  
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285 1.2.2022

Hoitotyö
Ryhmän ohjaaminen 
mielenterveys/päihdetyössä hoitotyö, sosiaalityö

 
mielenterveyspalvelut ja 
riippuvuuksien hoito

  
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285 1.2.2022

Hoitotyö Opiskelijaohjaus hoitotyö

   
terveyspalvelut/synnytys ja 
Perheosasto

marja-liisa.haataja@kainuu.fi 
0447970525 tulossa kolme oparia valmis syksy 2022

Hoitotyö
TB potilaan kotiutuksen suunnittelu 
ja check lista hoitotyö Tesa aikuisten somaattinen esh

elki.rutherford@kainuu.fi,
 044 7970064

lisätietoja, Arja Mepham 
os B varattu

Työhyvinvointi

Palveluiden digitalisoinnin yhteys 
työn mielekkyyteen terveydenhuollon 
ammattilaisilla.

sairaanhoitaja, hoitotyö, 
ylempi AMK

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/
terveyskeskuspalvelut

Arja Horto,
arja.horto@kainuu.fi
044-710 1336 Kyllä

Perehdytys

Röntgenhoitajaopiskelijan 
perehdytysopas Kainuun 
keskussairaalan kuvantamisen 
opiskelijalle röntgenhoitaja AMK

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/
diagnostiset ja hoidolliset 
tukipalvelut

Raakel Marjomaa
raakel.marjomaa@kainuu.fi
044-797 0659 Kyllä

Työ- ja toimintamallit

Asiakaslähtöisen yhteistyön 
kehittäminen - 
Kokemusasiantuntijoiden ja 
soteammattilaisten välisen 
yhteistyön tarpeet ja 
ratkaisuehdotukset sairaanhoitaja amk

Tesa/aikuisten 
mielenterveyspalvelut ja 
riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen 044 7970285, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi 10.5.2022

Osaamisen kehittäminen

Keskuslaskimokatetriin liityvien 
infektioiden ehkäisyohjeet, niiden 
käyttöönotto ja toteutumisen 
seuranta

Tampereen yliopisto, 
yhteiskuntatieteiden 
tiedekunta, 
kansanterveystieteen 
maisteriohjelma

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/
diagnostiset ja hoidolliset 
tukipalvelut

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

Kyllä, tutkimuslupa 
7.6.2022

mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi%200447970525
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi%200447970525
mailto:elki.rutherford@kainuu.fi,%20044%207970064
mailto:elki.rutherford@kainuu.fi,%20044%207970064
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Osaamisen johtaminen

Asiakaslähtöinen osaamisen 
johtaminen vanhuspalveluissa, 
valm. 2017 Sosiaalihallintotiede Vanhuspalvelut

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

Osaamisen johtaminen Kuntouttava hoitotyö vuodeosastolla hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/
operatiivinen vastuualue

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

Osaamisen johtaminen

Kriittisesti sairaan potilaan 
tunnistaminen vuodeosastolla 
NEWS-pisteytyksen avulla hoitotyön koulutusohjelma

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/
Operatiivinen ja 
Konservatiivinen vastuualue

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

Lääkehoito
Lääkehoidon ohjaus kotihoidossa - 
asiakkaan näkökulma hoitotyö Vanhuspalvelut

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

Lääkehoito

Miten lääkehoidon hallinnollinen ohje 
näkyy potilaan osastolääkityksen 
kirjaamisessa Effican O:lle Sairaanhoitaja ylempi amk

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut ja 
Perhepalvelut

Jaana Koivunen, 
jaana.koivunen@kainuu.fi 
044-797 0063 Kyllä

Palvelujen käyttö
Palvelusetelin käyttö ja sen 
laajentaminen vammaispalveluissa sosiaalityö

Perhepalvelut/
Vammaispalvelut

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

Palvelujärjestelmän 
ymmärtäminen

Kainuussa ei ymmärretä lasten ja 
nuorten palvelujärjestelmää, 
hyvinvointisuunnitelmaa. Miten 
kerrotaan soten palveluista 
ymmärrettävästi, miten 
palvelujärjestelmä visualisoidaan? Perhepalvelut

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

Toimintojen kehittäminen

Potilaiden hoitoonpääsyn seuranta 
Kainuun keskussairaalan 
suuronnettomuusharjoituksessa 
syksyllä 2015 Kajaani amk

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Päivystyspalvelut, ppkl

Tiina Kähkönen, 
tiina.kahkonen@kainuu.fi,    
044-7276988 Kyllä

Toiminta poikkeustilanteessa
Henkilökunnan perehdyttäminen 
poikkeustilanteita varten Kajaani amk

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

Yhteistyöverkostot

Kriisikeskuksen yhteistyöverkoston 
käsityksiä kriisikeskuksen toiminnan 
tunnettuudesta ja merkityksestä 
osana mielenterveyttä edistävää ja 
ennaltaehkäisevää toimintaa

Kajaanin amk, 
terveydenhoitotyön 
koulutusohjelma

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

Suurkuluttajat ja palvelujen 
kehittäminen

Suurkuluttaja-analyysi ja 
merkittävimpien potilasryhmien 
hoitotoiminnan analysointi sekä 
kehittäminen Jyväskylän yliopisto

Esa Ahonen, 
esa.ahonen@kainuu.fi
0500-686 024 Kyllä

Digitalisaatio

Omasoten käyttöönotto 
(silmätautien pkl sekä muut 
vastaavat yksiköt)

sosiaali- ja terveysalan 
kehittäminen ja johtaminen

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut / 
Operatiivinen vastuualue

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

Digitalisaatio

Millaiset valmiudet sairaanhoitajalla 
on käyttää digitalisaation mukanaan 
tuomia uudistuksia? hoitotyö

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

Tiedonkulku

Tiedonkulun kehittäminen 
päivystyspoliklinikan, kotihoidon ja 
hoitokotien välillä

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

Sosiaalinen luototus

Selvitys sosiaalisen luoton käytöstä 
Kainuussa, asiakkaiden 
kokemuksia, mitä vaikutuksia 
luotolla on, mitä jos luottoa ei saa sosiaaliala

Perhepalvelut/ 
Aikuissosiaalipalvelut

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

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen

mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:esa.ahonen@kainuu.fi
mailto:esa.ahonen@kainuu.fi
mailto:esa.ahonen@kainuu.fi
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Johtaminen

Palvelujohtajan yrittäjämäisen 
riskinoton mahdollisuudet julkisten 
palvelujen  järjestämisessä - 
tarkastelussa kotihoidon johtaminen hallintotiede Vanhuspalvelut

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

Toimintaperiaatteet, 
toimintamallit

Mitä tarkoittaa 
vauvamyönteisyyssertifikaatti? Miten 
toteutuu muualla? Mitä vaatisi 
tehtäväksi Kainuussa? sosiaali- ja hoitoala Perhepalvelut

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

Laadun toteutuminen suun 
terveydenhuollossa

Quality of oral health care before 
and after the social welfare and 
healthcare reform

Itä-Suomen yliopisto, 
hammaslääketieteen 
yksikkö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Suun terveydenhuolto

Susanna Mikkonen,
susanna.mikkonen@kainuu.fi
044-797 4240 Väitöskirja Kyllä

Johtamisen yhteys ja 
vaikutukset uudistassa 
sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmässä

Vaikuttava sosiaali- ja 
terveysjohtaminen (JoVa)-tutkimus

Itä-Suomen yliopisto, 
sosiaali- ja 
terveysjohtamisen laitos

Hallinto, Keskitetyt palvelut, 
Perhepalvelut, Sairaanhoidon 
palvelut, Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut, 
Vanhuspalvelut, 
Ympäristöterveydenhuolto, 
Kainuun Työterveys

Esa Ahonen,
esa.ahonen@kainuu.fi,
0500-686 024 Väitöskirja Kyllä

Asiakkaan asema, oikeudet, 
muutoksenhakuprosessin 
vaikuttavuus

Sosiaalihuollon 
muutoksenhakumenettelyn 
tehokkuus ja asiakkaan tosiasialliset 
oikeudensaantimahdollisuudet oikeustieteet, jatkotutkimus Hallinto

Esa Ahonen,
esa.ahonen@kainuu.fi,
0500-686 024

Lapin yliopiston jatkotutkimus, 
OTT Kyllä

Toimintamalli

Green Care -toiminta osaksi 
ikäihmisten kuntouttavaa 
päivätoimintaa sosiaali- ja hoitoalan Vanhuspalvelut

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

Toimintamalli, palvelujen 
tuottaminen Luonto Voimaksi Kainuussa Sosionomi, sh Hallinto

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi 
044-797 0168 Green Care palvelut yleensä Kyllä

Prosessit, 
palvelutarpeenarvio

Interventiopolut lastensuojelun ja 
perhesosiaalityön kentällä

Itä-Suomen yliopisto, 
sosiaalityön väitöstutkimus Lasten sosiaalipalvelut

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

Turvallisuus
Kaatumisten ehkäisy hoitokodeissa 
/hoivayksiköissä hoitotyö, sosiaaliala, Vanhuspalvelut

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

lisätietoja antaa 
palvelupäällikkö Merja 
Moisanen p. 044-7974 777 Kyllä

Toimintamalli, vaikuttavuus

Ammatillisesti ohjattu 
lapsiperheiden 
kohtaamispaikkatoiminta; perheiden 
kokemuksia toiminnasta, toiminnan 
vaikuttavuuden mittaaminen sosiaali- ja hoitoala Perhepalvelut, perhetyö

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

Toimintamalli, 
palvelujen tuottaminen

Mielenterveys- ja 
päihdepäivystyksen toiminnan 
arviointi hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

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

Johtaminen 

Lähjohtajan tiedolla johtaminen 
Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymässä

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

Potilas

Nuoriso-osasto 5, 
kouluakäymättömättömien nuorten 
päivä- /viikko-ohjelma Hoitotyö

Perhepalvelut, 
Nuorisopsykiatria 

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

Digitalisaatio 

Muutosjohtamisen tukeminen 
palvelumuotoilun keinoin 
terveysasemien uudistamisessa, 
case-digitalisaatio Tesa / tk-vastaanottotoiminta

Arja Horto, 
arja.horto@kainuu.fi 
044-710 1336 Pro gradutyö aiheesta tulossa Kyllä

Palvelujen järjestäminen

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 
asumispalveluiden toimintaympärist
ön haasteet (joku mt-päihde 
kuntoutuskodeista) hoitotyö

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

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

Paltamo 
maarit.rajatalo@kainuu.fi kyllä

Monialainen yhteistyö

Perhekeskuspalvelujen ja 
päiväkotien välinen monialainen 
yhteistyö Kajaanissa Sosionomi, Hyvinvointipalvelut

Marja-Liisa Ruokolainen, 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi   
044-797 0168 Helena Saari ohjaaja kyllä

Työ- ja toimintamallien 
kehittäminen

Miten Omasote on vaikuttanut 
henkilökunnan työ- ja 
toimintatapoihin?

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

Yksi työ tulossa, aiheesta voi 
tehdä useammankin 
opinnäytetyön

mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi,%20puh.%20044-7970168
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mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi%20;%20044%207970525
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi%20;%20044%207970525
mailto:marja-liisa.haataja@kainuu.fi%20;%20044%207970525
mailto:marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi%20%20044-7970168
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Aihealue Opinnäytetyön aihe ja arvioitu 
valmistumisaika

Koulutusohjelma tai 
suuntautumisvaihtoehto

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta 
huomioitavaa

Aihe varattu

Palvelujen järjestäminen

Ryhmätalon; millaisena soten 
työntekijät ja/tai asiakkaat kokevat 
ryhmätalon toiminnan ja 
mahdollisesti mitä toivotaan 
tulevaisuudessa

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285 Moilanen Teela 28.9.2021

Palvelujen järjestäminen
 Uuden Ryhmätalon kehittäminen ja 
suunnitteleminen ryhmien osalta hoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/ 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285 Teela Moilanen 14.1.2022

Palvelujen järjestäminen
Ryhmän ohjaaminen 
mielenterveys/päihdetyössä

mielenterveys- ja 
päihdehoitotyö

Terveyden- ja sairaanhoidon 
palvelut/Aikuisten 
mielenterveyspalvelut ja 
riippuvuuksien hoito

Sannamari Oinonen, 
sannamari.oinonen@kainuu.fi
044-797 0285 Riikka Kahilakoski 31.1.2022

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

Koronaariangiografia-potilaan 
hoitopolun kehittäminen

Sepelvaltimoiden 
varjoainekuvauksessa käyneiden 
asiakkaiden profiilit, hoitopolut sekä 
sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö 
ja palvelujen käytön kustannukset 
vuonna 2016 Kainuun 
keskussairaalassa

Ylempi amk, Oulun amk, 
sosiaali- ja terveysalan 
kehittäminen ja johtaminen

Terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut/ 
Konservatiivinen hoito

Jaana Koivunen, 
jaana.koivunen@kainuu.fi 
044-797 0063 Kyllä

Kuntien henkilökohtaisen 
avun kustannuserot

Henkilökohtaisen avun 
kustannuserot; mitkä tekijät 
selittävät henkilökohtaisen avun 
kustannueroja eri kunnissa. Toisena 
tavoitteena selvitetään 
viranhaltijoiden päätöksentekoon 
vaikuttavia tekijöitä.

Jyväskylän yliopisto; 
sosiaalityön 
koulutusohjelma

Perhepalvelut/
vammaispalvelut

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