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Kurssikuvaus: valmiudet, tavoitteet ja osaamisen syventäminen 
 

Edeltävät valmiudet  
Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua ja kirjallisen tehtävän hallintaa. Kurssin 

suoritustavasta johtuen osaamisvaatimuksena on tieteellisen tiedonhaun hallitseminen ja 

perehtyneisyys tieteelliseen kirjoittamiseen sekä Vaasan yliopiston kirjoitusohjeisiin.  

Hallintotieteiden perus- sekä aineopintojen tunteminen tukee kurssin suorittamista. Lisäksi 

kurssimateriaalin omaksuminen edellyttää itsenäistä opiskelua sekä englannin kielen taitoa.  

 

 

Kurssin sisältö 
Opintojaksolla perehdytään digitaaliseen muutokseen ja e-hallintoon sisältyviin mahdollisuuksiin 

ja haasteisiin. Kurssi nostaa esille myös sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvaatimuksia 

digitaalisten hyvinvointipalveluiden järjestämisessä.  

 

Sisältö muodostuu kurssin teemoihin ja suorittamiseen johdattavista luennoista (Moodlessa) sekä 

kurssisuorituksena olevan laajan kirjallisen tehtävän tekemisestä. Kirjallisen tehtävän tekeminen 

edellyttää kurssikirjan käyttöä aiheeseen soveltuvin osin sekä muun aihetta tukevan tieteellisen 

lähdeaineiston hyödyntämistä.  

 

 

Oppimistavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää digitalisaation 
vaikutukset julkisen hallinnon toimintaan ja kykenee hahmottamaan digitaaliseen teknologiaan 
pohjautuvien muutosten edellyttämiä erityispiirteitä palveluiden järjestämisessä, erityisesti 
kompleksisella sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.  

 
 

Osaamisen syventäminen kurssin jälkeen 
Kurssi johdattaa yhteiskunnan eri sektoreita poikkileikkaavan digitalisaation merkityksen 

tunnistamiseen, sekä digitalisaation hyödyntämiseen liittyvien näkökulmien ymmärtämiseen. 

Teema on juuri esitetyistä syistä yhteensovitettavissa useiden eri kurssien aihealueisiin sekä 

työelämän ilmiöiden tarkasteluun.  

 



 
 
 

 

Suoritustapa ja muut ohjeet 
 

Aikataulut     
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoiden itsenäisesti suoritettavaksi kokonaisuudeksi, joka on laajasti 

tarjolla läpi lukuvuoden. Kurssi on suoritettavissa aikavälillä 13.9.2021 – 16.5.2022.  

Kirjallisten töiden jättämistä varten lukuvuodelle on määritetty muutamia määräaikoja, joiden 

päivämäärät on esitetty kurssin Moodlessa. 

 

 

Lähiopetus ja ajankäyttö 
Kurssi koostuu kurssin teemoihin sekä kurssin suorittamiseen johdattavista luennoista, mihin voi 

tutustua valitsemanaan ajankohtana kurssin Moodle-alustalla. Itsenäisestä opiskelusta koostuva 

kurssin suorittaminen edellyttää hyvää ajanhallintaa kurssimateriaalin opiskelun ja kirjallisen 

tehtävän laatimisen suhteen.  

 

 

Kirjallinen tehtävä 
Kurssin suorittaminen perustuu laajaan kirjalliseen tehtävään. Kirjallisen tehtävän aihealue on 

jokaisen opiskelijan vapaasti valittavissa mutta valitun aiheen kytkeytyvyys kurssin teemaan tulee 

perustellusti osoittaa tehtävässä. Kirjallisen tehtävän tavoitteena on digitalisaation teemaan 

liittyvien käsitteiden määrittäminen ja näkökulmien välisten yhteyksien osoittaminen. Kirjallisen 

tehtävän tulee pohjautua luotettavaan tutkimuskirjallisuuteen.  

 

Kurssitehtävän tarkempi ohjeistus on esitetty kurssin Moodlessa ja tehtävän tekemiseen liittyviä 

kysymyksiä voi jättää Moodle-alustalle tai esittää kysymykset sähköpostitse; 

tomi.niemi@univaasa.fi. 

 

 

Moodlen käyttö 
Moodle verkko-oppimisympäristö toimii kurssin ensisijaisena tiedonlähteenä ja yhteydenpito 
alustana. Moodleen on koottu yksityiskohtaiset tiedot kurssin suorittamiseen liittyen sekä 
kysymysosio, minne voi osoittaa yleiset kurssin suorittamiseen liittyvät kysymykset.  
 
Moodle: Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio 
Kurssiavain: Digitalisaatio2021-22 
 
 

Kurssin arviointi 
Kurssin kirjallisten tehtävien arviointi suoritetaan asteikolla hylätty, 1-5. Töiden arviointi 

toteutetaan noin. 30 pvä sisään kunkin Moodlessa esitetyn palautusajan päätyttyä. Kirjallisen 

tehtävän arvionti perustuu kurssiohjeistuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja kirjallisten tehtävien 

arviointitaulukkoon (esitetty Moodlessa). 



 
 
 

 
 

 

Kirjallisuus 
Kurssimateriaali 

1. Menvielle L., Audrain-Pontevia AF. & Menvielle W. (2017). The Digitalization of Healthcare: 

New Challenges and Opportunities 

2. Itsenäinen tiedonhaku: omaan aiheeseen soveltuvien tieteellisten julkaisujen hyödyntäminen. 

3. Kurssin Moodlesta on ladattavissa kurssin teemoja käsittelevää oheismateriaalia 

kurssitehtävän tueksi.  
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