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Perustehtävä
Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen 
perustehtävä on ylläpitää tieteellistä sivistystä 
ja kehittää hoitotieteellistä tutkimusta 
ja tieteenalaa sekä edistää tutkimukseen 
perustuvan hoitotyön 
toteutumista 
yhteiskunnassa.
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Innostava oppimis- 
kokemus ja erinomaiset 
oppimistulokset
Hoitotieteen laitos tuottaa korkeatasoista ja 
ainutlaatuista hoitotieteellistä koulutusta. 
Hoitotieteen laitokselta valmistuu huippuasiantun-
tijoita terveys- ja sosiaalialan johtajiksi, opettajiksi, 
kouluttajiksi, kliinisiksi asiantuntijoiksi ja tutkijoiksi.

/ K O U L U T U S

Korkeatasoiset ja 
tiedeperustaiset 
opetussisällöt 

Vahvistamme tutkimusperustaista 
opetusta, opiskelijoiden 
integroitumista tutkimusohjelmaan 
ja kehitämme opintojen 
ohjauskäytäntöjä. Kehitämme 
koulutuksen laatua systemaattisella 
arvioinnilla.

Yhdenvertaiset 
oppimismahdollisuudet

Toeutamme koulutusta yhdenvertai-
sesti ja varmistamme opiskelijoiden 
yhdenvertaiset etenemismahdolli-
suudet.

TOIMENPIDEOHJELMAT 

Dynaamiset 
oppimisympäristöt

Käytämme ajanmukaisia ja opiskeli-
jalähtöisiä opetusmenetelmiä sekä 
oppimisympäristöjä. Toteutamme 
opetusta monitieteisesti sekä yh-
teistyössä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelu- ja koulutusjärjestelmän 
kanssa.

Kansainvälisesti 
houkutteleva 
oppimisympäristö

Vahvistamme kansainvälisiä korkea-
tasoisia hoitotieteellisiä opintoja. 
Vahvistamme monipuolisia KV-vaih-
to-ohjelmia ja kansainvälisiä opinto-
kokonaisuuksia.

Opiskelijalähtöiset ja 
ketterät opintopolut

Mahdollistamme tutkinnon yksilöl-
listä rakentamista. Kehitämme opin-
topolkuja hyödyntämällä yhdyspin-
tojen potentiaalia.

Vetovoimaiset jatkuvan 
oppimisen koulutukset

Vastaamme jatkuvan oppimisen 
tarpeisiin.
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VISIO 2030
Terveyttä hoitotieteestä -dynaaminen 

kansainvälinen kärkimenestyjä

LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT
Kansainvälisyys, tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus, kestävä kehitys, 

tieteenalan edelläkävijä sekä sitoutunut ja luotettava kumppani.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Hoitotieteen laitos on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 

toiminnallisesti itsenäinen yksikkö, joka toimii korkeatasoista tutkimusta 
ja -oppimista tukevissa tiloissa. terveydenhuollon palvelu- 

ja koulutusjärjestelmän kanssa.

STRATEGIAKAUDEN TAVOITTEET
• Tarjoamme erinomaisen oppimiskokemuksen ja laadukkaat oppimistulokset
• Oppimisympäristömme on dynaaminen ja kansainvälisesti arvostettu
• Joustavat opintopolkumme mahdollistavat jatkuvan oppimisen

ARVOT
Rohkeus, eettisyys, kriittisyys, luovuus, 

avoimuus ja yhteisöllisyys. 
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/ T U T K I M U S

Uudistuvat 
urapolut

Vahvistamme tutkijoiden 
urapolkua. Tuemme perustutkinto- 
opiskelijoiden kiinnittymistä 
tutkimusohjelmaan.

Laajentuva 
tutkimusosaaminen

Kehitämme tutkijoiden koulutusta 
sekä varmistamme osaamisen 
jatkuvuuden ja tutkimuksen 
korkeatasoisuuden.

TOIMENPIDEOHJELMAT TOIMENPIDEOHJELMAT 
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5Korkeatasoinen 
tutkimustoiminta

Edistämme korkeatasoista 
tutkimusta ja tuemme 
tutkimusrahoituksen jatkuvuutta.

Vaikuttavat 
tutkimusverkostot

Priorisoimme yhteistyötä 
vaikuttavien tutkimusverkostojen 
kanssa.

Selkeät tutkimuksen 
keihäänkärjet 

Terävöitämme tutkimuksen 
keskeisiä painopistealueita 
profiloitumalla omilla tutkimuksen 
vahvuusalueilla ja vahvistamalla 
tulevaisuuden tutkimusteemoja.

Vetovoimainen 
ja aktiivinen 
tutkimusyhteisö

Vaikutamme aktiivisesti 
tiedetehtävissä ja luomme pohjaa 
uusille tieteellisille avauksille.
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/ Y H T E I S K U N N A L L I N E N V U O R OVA I K U T U S

Arvostettu 
ja vaikuttava 
kumppani
Hoitotieteen laitos tunnetaan 
luotettavana ja arvostettuna 
asiantuntijana ja yhteiskunnallisena 
vuorovaikuittajana.

Arvostettu
akateeminen 
kumppani

Terävöitämme akateemisen 
kumppanuuden tavoitteita ja 
toimintamuotoja. Vahvistamme 
julkisuuskuvaamme 
hoitotieteellisen asiantunte-
muksen osaajana.

1 Vahva 
verkostotoiminta

Osallistumme aktiivisesti 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Vahvistamme yhteistyötä 
yhteiskunnan eri toimijoiden 
kanssa.

Asiantunteva ja 
ajantasainen 
viestintä

Vahvistamme viestinnän 
ammattimaisuutta ja lisäämme 
hoitotieteen näkyvyyttä. 
Viestimme toiminnastamme 
systemaattisesti.
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Korkealaatuinen 
ja vetovoimainen 
tutkimusympäristö
Hoitotieteen laitos tuottaa korkeatasoista 
ja vaikuttavaa hoitotieteellistä 
tutkimusta yhdenvertaisen terveyden 
ja hoitamisen edistämiseksi sekä 
tieteenalan kehittämiseksi.

STRATEGIAKAUDEN TAVOITTEET 
• Tutkijan urapolkumme ovat joustavia, selkeitä ja houkuttelevia
• Teemme vaikuttavaa ja monitieteistä yhteistyötä
• Hoitotieteellisen tutkimuksen asema yhteiskunnassa on näkyvä ja arvostettu

STRATEGIAKAUDEN TAVOITTEET
• Olemme arvostettu akateeminen kumppani
• Olemme tunnustettu vaikuttaja terveyden edistämisessä ja hoitamisessa
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/ Y H T E I S Ö

Osaava ja 
hyvinvoiva yhteisö
Hoitotieteen laitoksella opiskellaan ja 
työskennellään tasa-arvoisessa, 
yhdenvertaisessa ja kannustavassa 
yhteisössä. Kannamme yhdessä 
vastuuta yhteisön hyvinvoinnista, 
osallisuudesta ja osaamisen 
kehittymisestä.

TOIMENPIDEOHJELMAT 

Osaamisen jatkuva 
kehittyminen

Tuemme yksilöiden 
osaamista ja urakehitystä. 
Huippuosaamisemme muodostuu 
yksilöiden erilaisista profiileista.

1 Sujuva työarki ja 
hyvinvointia tukeva 
toiminta

Huolehdimme yhteisön 
hyvinvoinnista, avoimesta 
ilmapiiristä ja ympäristön 
toimivuudesta. Sitoudumme 
yhteisiin toimintaperiaatteisiin ja 
huomioimme kestävän kehityksen 
ratkaisuja arjessamme.

Kannustava ja 
osallistumista 
mahdollistava toiminta 

Tuemme ja kannustamme 
jokaisen mahdollisuuksia 
osallistua toimintaan sekä kehittyä 
työssään ja opinnoissaan.

32
TOIMENPIDEOHJELMAT 

Kokonaisvastuullinen 
johtaminen ja talous
Hoitotieteen laitoksen johtaminen 
on ihmisläheistä, taloudellisesti 
tuloksellista ja kestävää.

Avoin johtaminen ja 
toimijuuden tukeminen

Johtamiskulttuurimme on dynaamista. Luomme henki-
lökunnalle tasavertaiset toimijuuden mahdollisuudet ja 
kannustamme erilaisiin vastuutehtäviin. Vahvistamme 
johtamisosaamista kaikilla tasoilla.

1 Kestävä ja 
suunnitelmallinen talous

Toteutamme kestävää ja tuloksellista taloutta, jossa 
ulkopuolinen rahoitus on osa toimintaamme. Varmis-
tamme kestävät henkilöstövoimavarat ja osaamisen. 
Vahvistamme osaamista ulkopuolisen rahoituksen 
hakemisessa. Edistämme laitoksen sisäistä talous- ja 
projektiosaamista.
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STRATEGIAKAUDEN TAVOITTEET 
• Olemme asiantunteva ja edistyksellinen yhteisö
• Olemme onnellinen ja kukoistava yhteisö
• Olemme tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteisö

/ J O H TA M I N E N J A TA LO U S

STRATEGIAKAUDEN TAVOITTEET
• Johtaminen on ihmisläheistä ja tuloksellista
• Laitoksen talous on turvattu
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