
 

 
TERVEYDENHOITAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS 
 
Onnittelut opiskelupaikasta! 
 
 
 
Uudet opiskelijat aloittavat viikolla 2, maanantaina 11.1.2021 klo 10.00 osoitteessa Kiviharjuntie 
4, 90220 Oulu. Louhi- rakennuksen ala-aulasta on opastus luokkaan, jossa aloitusinfo pidetään.   
 
Muistathan huolehtia 

• että sinulla on maski koululle tullessasi (ja tarvittava määrä vaihtomaskeja, etteivät käyttöajat ylity) 

• hyvästä käsihygieniasta 
Käsidesiä on tarjolla ulko-ovella, auloissa ja luokissa. Ruuhkatilanteita pyritään välttämään, mutta 
varaudu siihen, että saapujien ruuhkautuessa, voit joutua odottamaan vähän aikaa ulkona. 
 
Ks. Oamkin koronatiedotteet: 
https://www.oamk.fi/fi/oamk/ajankohtaista?kieli=&ak_osio=uutisjuttu&kid=68&tiedote_id=66494#a2
82b5e9 
 
Luethan huolellisesti Materiaalia uusille opiskelijoille – sivustolle (www.oamk.fi/uusiopiskelija) 
kootut tiedotteet. Sivustolta löytyy lisäohjeita opiskelupaikan vastaanottaneille opintojen aloitusta 
varten. Ensimmäisten viikkojen aikana sinun tulee toimittaa ammattikorkeakoululle myös 
ajantasaiset rokotustietosi (rokotuskortti) opiskelijaterveydenhoitajan tarkistettavaksi.   
 
Uusien opiskelijoiden orientaatioviikon aikataulun ja lukujärjestyksen näet osoitteesta 
http://lukkarit.oamk.fi. Opiskelijaryhmäsi tunnus on TEH21KM, jolla löydät mm. oman ryhmäsi 
lukujärjestyksen.  Ryhmäjakojen perusteella lopullinen aikataulusi selkiintyy, kun pienryhmät on 
sovittu ja alat noudattamaan oman pienryhmäsi aikataulua. 
 
Teh21km-ryhmän kevään lähiviikot ovat 2, 3, 5, 7, 9, 12 ja 15. Ensimmäiset viikot ovat 
orientaatioviikkoja. Niiden aikana perehdytään Oamkin toimintatapoihin, oppimisympäristöihin, 
tietojärjestelmiin ym. käytännön asioihin, joita opiskelijana tarvitset. Tutustut myös 
opiskelijaryhmääsi. Orientaatioviikon oppeja tarvitaan heti koulun alettua, koska myös muu opiskelu 
alkaa. Erillisiä ohjauksia orientaatioviikolla käsitellyistä asioista ei järjestetä. Siksi sinun tulee olla 
paikalla lukujärjestyksen ohjelman mukaisesti.  
 
Opiskelu monimuoto-opinnoissa jaksottuu lähi- ja etäjaksoihin sekä harjoitteluihin. Lähijaksoille 
osallistuminen on pakollista. Etäjaksolla opiskelu tapahtuu erilaisina verkko-opintoina. Sekä lähi- että 
etäjaksoilla saat ohjausta, työskentelet paljon ryhmissä ja olet vuorovaikutuksessa muun 
opiskelijaryhmän sekä opettajien kanssa. Opintosi etenevät pääosin ryhmän yhteisessä, 
suunnitellussa aikataulussa, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. On 
tärkeää, että käytössäsi on mobiililaite, toimiva tietokone ja internetyhteys jo opintojen alkaessa. 
Oamkin opiskelijana saat Officen työkalut käyttöösi maksutta opiskelusi ajaksi myös kotikoneellesi. 
Opiskelussa tarvittavien toimisto-ohjelmien hankinnasta kotikoneelle löydät 
lisätietoa https://it.oamk.fi/2986 
 
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja hyväksilukuprosessi aloitetaan heti opintojen 
alettua. Erityisesti tämä koskee opiskelijoita, joilla on aiempi korkeakoulututkinto tai lähihoitaja- tai 
vastaava tutkinto ja sen jälkeen työssä hankittua hoitotyön osaamista. Ryhmänne tuutoropettajat 
auttavat opintojen suunnittelussa. Suunnittelua helpottaa, jos perehdyt jo etukäteen 
opetussuunnitelmaan ja opintojaksoihin (klikkaa opintojakson numerokoodia) 
http://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat 
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Siirto-opiskelijat ja erillisvalinnan kautta valitut opiskelijat osallistuvat viikolla 2 orientoiviin opintoihin 
lukujärjestyksen mukaisesti. Lisäksi siirto-opiskelijoille on oma erillinen ryhmäohjaus (ks. 
lukujärjestys). Oamkin sisäisen siirron saaneiden opiskelijoiden tulee osallistua siirto-opiskelijoiden 
tuutorointiin. Muilta osin osallistuminen orientaatioviikon tilaisuuksiin on vapaaehtoista Oamkissa 
polkuopinnot suorittaneille tai Oamkin sisäisille siirto-opiskelijoille.  
 
Oamkissa polkuopinnot suorittaneet opiskelijat: Te voitte jatkaa opintoja tutussa ryhmässänne 
lukujärjestyksen mukaisilla opinnoilla. Muistattehan ilmoittautua opintojaksoille! Muistakaa tehdä 
hyväksilukanomus avoimen amkin opinnoista mahdollisimman pian, sillä opintorekisteristä puuttuvat 
opintopisteet voivat muodostua esteeksi opintojen etenemiselle. Täydentäkää myös 
hyväksilukuanomuksenne, jos kaikkia hyväksilukuja ei voitu tehdä polkuopintojen aikana. 
Epäselvissä tilanteissa voitte ottaa yhteyttä tuutoropettajaanne! 
 
Oamkin sisäisen siirron saaneet opiskelijat: Jotta pääsisit opintoihin hyvin mukaan, varaa 
tuutoropettajalta ohjausaika heti opintojen alkuun. Ajanvarausohjeet annetaan siirto-opiskelijoiden 
tuutortunnin yhteydessä. 
 
 
 
Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan! 
 
Tutkintovastaava Merja Männistö 
merja.mannisto@oamk.fi 
                   

  


