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Tietoa uusille kätilöopiskelijoillle 
 
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto (270 op)  
PÄIVÄTOTEUTUS 
 
 
Onnittelut opiskelupaikasta! 
Tiedotteessa on kuvattu elokuussa alkavien opintojen sisältöä. Ennen koulutuksen alkua viikolla 33 on 
suunniteltu tuutortapaamiset verkossa ns. Kätilötuutor AC-huoneessa, kts. ohjeet alla (Adobe Connect). 
Tuutorointi jatkuu opintojen alkaessa ja aikana. 
Opinnot on suunniteltu siten, että lukuvuodessa kertyy n. 60 opintopistettä ja kuukaudessa noin 5-6 op 
(1op=27 h opiskelua). Tämä tarkoittaa opiskelijan työnä noin 40h/vk. Näin ollen koulutus oikeuttaa Kelan 
myöntämään opintotukeen tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukeen, mikäli muut tuen myöntämisen ehdot 
täyttyvät. Opintoihin kuuluu myös täysipäiväistä harjoittelua 1-12 viikkoa lähes jokaisella lukukaudella.  
 
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto (270 op) OPS2019 (linkki) 
 
Lukujärjestyksiin pääset tutustumaan lukkariohjelman kautta osoitteessa https://lukkarit.oamk.fi/ heinäkuun 
aikana. Oman ryhmäsi lukujärjestykset löytyvät ryhmätunnuksella KAT19SP (Syksyn aloitus, Päivätoteutus).  
 
Oamkissa käytetään myös Moodleroomsia verkko-oppimisympäristönä sekä verkossa tapahtuvaan 
ohjaukseen ja työskentelyyn mm. Adobe Connect –ympäristöä (AC). Ryhmän opiskelijoiden ja opettajien 
yhteisen, muilta suljetun Moodlerooms-työtilan, lisäksi käytössä voi olla sosiaalisen median avoimia työkaluja. 
Opintojen etenemisen kannalta on tärkeää, että osallistut suunnitellusti yhteiseen työskentelyyn ja palautat 
erilaiset yksilö- ja ryhmätehtävät ja muut suoritukset ryhmällesi osoitetun aikataulun mukaisesti. Koko ryhmän 
opiskelu on sujuvampaa, kun jokainen noudattaa annettuja ja sovittuja ohjeita.  
 
Opiskelussa sinulla tulee olla käytössäsi seuraavat tietotekniset laitteet ja ohjelmat:  

• Toimiva tietokone  

• Toimisto-ohjelmat tehtävien tekoa varten (Huom. Oamkin opiskelijalla on mahdollisuus saada MS 
Office -ohjelmat ilmaiseksi myös omalle koneelle)  

• Hyvät tietoliikenneyhteydet ja tietysti selainohjelma (esim. Internet Explorer tai Firefox)  

• Luentotallenteiden kuuntelemista ja erityisesti AC-työskentelyä varten ns. kuulokemikrofoni (headset) 
ja web-kamera. 

 
  

http://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=kat2019sp&lk=s2019
https://lukkarit.oamk.fi/
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OHJAUSPALAVERI/ TUUTOROINTI 
 
Ennen varsinaista opintojen aloitusta viikolla 33 on tarkoitus, että tuutoropettajat käyvät jokaisen opiskelijan 
kanssa ohjauspalaverin/ tuutoroinnin pienryhmittäin. Tällöin käydään läpi mahdollisia aiempien opintojen 
hyväksiluku- ym. muita tulevaan opiskeluun liittyviä asioita. Ohjaus toteutetaan ryhmäohjauksena Adobe 
Connectilla (AC), jota varten Sinulla tulee olla kuulokemikrofoni ja web-kamera. Ohjeita AC:n käyttöön löytyy 
liitteestä 1. 
 
Kätilötyön tuutoroinnin AC-työtilaan pääset kirjautumaan osoitteesta 
https://connect.funet.fi/katilotuutor/ 
 
Kirjaudu sisään omalla nimelläsi kohdasta ”Enter as a Guest”. 
 
R1/ opiskelijat, joilla on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto  
(suoraan kätilötyön syventäviin opintoihin siirtyvät opiskelijat) 
AC-tuutorointi ke 14.8.2019 klo 12.30-13.30  
 
R2/ opiskelijat, joilla on lähihoitajan tutkinto  
AC-tuutorointi ke 14.8.2019 klo 13.30-14.30 
 
R3/ opiskelijat, joilla on jokin muu korkeakoulututkinto (AMK, YO) tai suoritettuja korkeakouluopintoja 
AC-tuutorointi ke 14.8.2019 klo 14.30-15.30 
 
R4/ aloittavat opiskelijat, joilla ei ammatillista tutkintoa 
AC-tuutorointi ke 14.8.2019 klo 15.30-16.30 
 
Mikäli kysymyksiä tai AC-ongelmia, ota yhteyttä tuutoropettajiin (12.8.2019 -) 
Minna Perälä, minna.perala@oamk.fi, 040 1415700  
Satu Rainto, satu.rainto@oamk.fi , 040 6203653  
 
           
Hyvää kesää ja tervetuloa opiskelemaan kätilöksi Oulun ammattikorkeakouluun! 
Minna Manninen  
Lehtori, kätilötyön tutkintovastaava  
minna.manninen@oamk.fi 
040 1415724 
  

https://connect.funet.fi/katilotuutor/
mailto:minna.manninen@oamk.fi
mailto:satu.rainto@oamk.fi
mailto:minna.manninen@oamk.fi
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  LIITE 1 

OHJEITA AC-VERKKONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 
 
ENNEN AC-VERKKONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÄ  
 
• Käytä tietokonetta, jossa on hyvä internetyhteys.  

 
• Hanki kuulokemikrofoni ja halutessasi webbikamera. Testaa laitteiden toimivuus.  

 
• Asenna koneellesi uusin Flash-player osoitteesta http://www.adobe.com/products/flashplayer/  

 
• Anna järjestelmän asentaa puuttuvat add-in:it. Jos ohjelma asensi lisäosia, sulje asennuksen jälkeen 

kaikki ohjelmat ja kirjaudu AC-järjestelmään uudelleen.  
 

ISTUNNON ALKAESSA 
• Liitä USB-kuulokkeet ja mahdollinen web-kamera tietokoneeseesi ennen Adobe Connectin 

käynnistämistä. 
• Kirjaudu Adobe Connectiin saamasi linkin kautta hyvissä ajoin ennen istunnon alkua. 
• Testaa äänet. Testaa, että äänet kuuluvat oikein. Se tapahtuu valitsemalla Meeting-valikosta - Audio 

Setup Wizard. Tee ohjattu äänensäätö noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.  
 

ISTUNTOON KIRJAUTUMINEN  
 

1. Avaa www-selain ja mene AC-osoitteeseen https://connect.funet.fi/katilotuutor/ 
2. Kirjaudu sisään valitsemalla kohta Enter as a Guest ja kirjoita Nimi kenttään oma nimesi.  

 

 

https://connect.funet.fi/katilotuutor/
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ISTUNNON AIKANA  
 
Kaiuttimien käyttö 
 

• Kun kirjaudut Connect‐huoneeseen, kaiuttimet kytkeytyvät automaattisesti päälle. Kun kaiuttimet ovat 
päällä, näkyy kaiuttimen kuvake työkalurivillä vihreänä. 
 

• Jos kaiuttimesi eivät ole päällä, napsauta työkalurivillä olevaa kaiuttimen (Unmute My Speakers) ‐
kuvaketta  
 

• Jos haluat mykistää kaiuttimesi, napsauta kuvaketta uudelleen (sen tekstiksi on muuttunut Mute My 
Speakers). Teksti tulee näkyville myös, kun viet hiiren kuvakkeen päälle. 
 

• Kaiuttimien äänen voimakkuuden säätö: Napsauttamalla kuvakkeen oikealla puolella olevasta kolmiosta 
valikon auki, voit valita Adjust Speaker Volume, jonka kautta pääset nopeasti säätämään kaiuttimiesi 
äänen voimakkuutta. Sama onnistuu myös Windowsin oikean alakulman Tehtäväpalkin Speakers‐
kuvaketta napsauttamalla. 

 
Mikrofonin käyttö 
 
• Kun haluat puhua, kytke mikrofonisi päälle napsauttamalla työkalurivillä Unmute My Microphone‐

kuvaketta . Kun kuvake on vihreänä, mikrofonisi on päällä ja puheesi kuuluu muille kokoukseen 
osallistujille.   
 

• Kun olet lopettanut puhumisen, napsauta kuvaketta uudelleen (sen tekstiksi on muuttunut Mute 
MyMicrophone). Teksti tulee näkyville myös, kun viet hiiren kuvakkeen päälle. 
 

• Mikrofonin voimakkuuden säätö:  Napsauttamalla kuvakkeen oikealla puolella olevasta kolmiosta valikon 
auki, voit valita Adjust Mic Volume, jonka kautta pääset nopeasti säätämään mikrofonisi äänen 
voimakkuutta. 

 
 
Kameran käyttö 

Käynnistä kamerasi -valikosta Start My Webcam.  
Kuvasi ilmestyy näkyviin, valitse vielä kuvasi päällä olevasta tekstistä Start Sharing. 
 
 
Huom! Mikäli tietokone kysyy hyväksyntää  
mikrofonin tai kameran käyttöön, paina Allow. 
 


