
Hyvä sairaanhoidon opiskelija, onnittelut opiskelupaikasta!  
   
Opintosi Oulun ammattikorkeakoulussa alkavat maanantaina 9.1.2023 osoitteessa Kiviharjuntie 4, 90220 
Oulu.  Louhi- rakennuksen ala-aulasta on opastus luokkaan, jossa aloitusinfo pidetään. Luethan ennen 
koulun alkua huolellisesti Materiaalia uusille opiskelijoille -sivuston tiedotteet 
(www.oamk.fi/uusiopiskelija) .  

Ensimmäinen kouluviikko on uusien opiskelijoiden perehdytys- ja orientaatioviikko, mutta myös 
opintojen aloitusviikko. Tapaat oman ryhmäsi, opettajatuutorisi sekä perehdyt Oamkin toimintatapoihin, 
tietojärjestelmiin, verkkoalustoihin ja muihin käytännön asioihin. Henkilökohtaisen opinto-suunnitelman 
laatiminen ja hyväksilukuprosessi alkaa viikolla 2. Sinun on tärkeää olla lukujärjestyksen mukaisesti 
paikalla orientaatioviikolla, jotta pystyt jatkossa osallistumaan täysipainoisesti opetukseen.  

Aloitusviikon ja koko periodin lukujärjestykset julkaistaan viimeistään joulukuussa. Oikean lukujärjestyksen 
löydät oman opiskeluryhmäsi tunnuksella: SAI23KM osoitteesta http://lukkarit.oamk.fi. Oamkin 
opiskelijana saat opiskelusi ajaksi Officen työkalut maksutta käyttöösi myös kotikoneellesi. Tarvittavien 
toimisto-ohjelmien hankinnasta kotikoneelle löydät lisätietoa https://it.oamk.fi/2986. 

Lähi-

opetus 

SAI23KM Vko 2 Vko 3 Vko 5 Vko 7 Vko 9 Vko 12 Vko 14 

Viikot 16-20: 

harjoittelu 

 

Siirto-opiskelija ja muualla kuin Oamkissa polkuopinnot suorittanut opiskelija: Voit olla s-postilla 
yhteydessä tutkintovastaavan heti saatuasi tiedon siirrosta tai tutkinto-opiskelupaikasta. 

- Osallistut viikolla 2 orientoiviin opintoihin lukujärjestyksen mukaisesti (poikkeus Oamkin sisäiset siirto-
opiskelijat). Erillisiä ohjauksia perehdytysviikon asioista ei ole mahdollista järjestää 

- Aiempien opintojen hyväksilukemisesta järjestetään ryhmäohjaus, jonka ajankohta ja paikka löytyvät 
SAI23SP-ryhmän lukujärjestyksestä (Siirto-opiskelijoiden HOPS-ohjaus). 

- Infon jälkeen sovit ensimmäiselle kouluviikolle tutkintovastaavan kanssa ohjausajan (Teams), jossa 
katsotaan aiempien opintojen hyväksiluvut, hyväksilukuanomuksen tekeminen ja opintojen 
jatkosuunnitelmat. Ohjaustilanteessa tulee olla mukana todistukset aiemmista opinnoista. 

Erillisen opiskeluoikeuden saanut opiskelija: Varaa ohjausaika tutkintovastaavalta heti, kun olet saanut 
tiedon opiskeluoikeudesta 

Oamkissa polkuopinnot suorittanut opiskelija: voit jatkaa opintoja tutussa ryhmässäsi lukujärjestyksen 
mukaisilla opinnoilla. Epäselvissä tilanteissa yhteydenotto tutkintovastaavaan tai ryhmäsi opettajatuutoriin. 
Avoimessa suoritettujen ja mahdollisten muiden opintojen hyväksilukuanomuksista järjestetään ohjaus.  

Oamkin sisäisen siirron saanut opiskelija: Jotta voit jatkaa opintojasi sujuvasti, varaa ohjausaika 
tutkintovastaavalta heti saatuasi tiedon siirrosta (Teams tai Zoom-varaus). 

Seuraathan aktiivisesti Oamkin www-sivuja mahdollisten muutosten varalta. Tiedotamme siellä, 
jos ohjeisiin tulee muutoksia. 
  
Tervetuloa opiskelemaan!  
Tutkintovastaava Raija Rajala  
raija.rajala@oamk.fi  
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