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Hyvä uusi kätilö AMK –opiskelija!  

Hoitotyön tutkinto-ohjelma, Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto (270 op)  

 

Onnittelut opiskelupaikasta. 

Opinnot alkavat maanantaina 17.8 klo 10.00 osoitteessa Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu. Louhi- rakennuksen 

ala-aulasta on opastus luokkaan, jossa aloitusinfo pidetään.  

Luethan huolellisesti Materiaalia uusille opiskelijoille –sivustolle kootut tiedotteet. Uusien opiskelijoiden 

orientaatioviikon aikataulun ja lukujärjestyksen näet osoitteesta https://lukkarit.oamk.fi Opiskelijaryhmäsi 

tunnus on KAT20SP, jolla löydät mm. oman ryhmäsi lukujärjestyksen. Lopullinen aikataulusi selkiintyy, kun 

pienryhmät on sovittu ja alat noudattamaan oman pienryhmäsi aikataulua. 

Viikko 34 on orientaatioviikko, jonka aikana perehdytään Oamkin toimintatapoihin, oppimisympäristöihin, 

tietojärjestelmiin ym. käytännön asioihin, joita opiskelijana tarvitset. Tutustut myös opiskelijaryhmääsi. 

Orientaatioviikon oppeja tarvitaan jo viikolla 35, jolloin opiskelu alkaa täydellä teholla.  Siksi sinun tulee olla 

paikalla uusien opiskelijoiden orientaatioviikon ja lukujärjestyksen ohjelman mukaisesti.  Erillisiä ohjauksia 

orientaatioviikolla käsitellyistä asioista ei järjestetä.   

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja hyväksilukuprosessi alkavat myös viikolla 34.  Erityisesti 

tämä koskee opiskelijoita, joilla on aiempi korkeakoulututkinto tai lähihoitaja- tai vastaava tutkinto ja sen 

jälkeen työssä hankittua hoitotyön osaamista. 

Jokaisella kätilöryhmällä on ensimmäisenä vuonna kaksi opettajatuutoria, jotka ohjaavat opintojen 
suunnittelua ja etenemistä. Toinen opettajista jatkaa ryhmän tuutorina koko opintojen ajan. Koulutuksen 
aikana on tuutortunteja, joissa käsitellään yhdessä opiskelun ajankohtaisia asioita. Lisäksi Moodle-
oppimisalustalta löytyy sähköisiä tuutorointialustoja, näistä lisää opintojen alussa. Opiskelijatuutorit 
vanhemmasta kätilöryhmästä ovat erityisesti alkupäivinä ohjaamassa teitä opiskelijoiden näkökulmasta 
keskeisiin asioihin. 

Siirto-opiskelijat ja erillisvalinnan kautta valitut opiskelijat osallistuvat viikolla 34 orientoiviin opintoihin 

lukujärjestyksen mukaisesti. Lisäksi siirto-opiskelijoille on oma erillinen ryhmäohjaus 17.8. 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! Täydentäkää myös 

hyväksilukuanomuksenne, jos kaikkia hyväksilukuja ei voitu tehdä polkuopintojen aikana. Epäselvissä 

tilanteissa voitte ottaa yhteyttä tuutoropettajaan tai tutkintovastaavaan! 

Oamkin sisäisen siirron saaneet opiskelijat: Jotta pääsisit opintoihin hyvin mukaan jo viikolla 35, varaa 

ohjausaika opintojen alustavaa suunnittelua varten viikolle 34. Ajanvarausohjeet annetaan siirto-

opiskelijoiden tuutortunnin yhteydessä 17.8. 

 

http://www.oamk.fi/uusiopiskelija
https://lukkarit.oamk.fi/
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Osa kätilöopinnoista toteutetaan verkko-opintoina ja osa opiskelijapalveluista on etäpalveluja. On tärkeää, 

että käytössäsi on mobiililaite, toimiva tietokone ja internetyhteys jo opintojen alkaessa. Etäopintoja varten 

tarvitset ns. kuulokemikrofonin (headset) ja web-kameran. Oamkin opiskelijana saat Officen työkalut 

käyttöösi maksutta opiskelusi ajaksi myös kotikoneellesi. Opiskelussa tarvittavien toimisto-ohjelmien 

hankinnasta kotikoneelle löydät lisätietoa täältä.  

Opinnot on suunniteltu siten, että lukuvuodessa kertyy n. 60 opintopistettä ja kuukaudessa noin 5-6 op (1 

op=27 h opiskelua). Tämä tarkoittaa opiskelijan työnä noin 40 h/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.  

OPS2020 Hoitotyön tutkinto-ohjelma, Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto (270 op)  

 

Mikäli kysymyksiä, ota yhteyttä tuutoropettajiin 
Minna Manninen, minna.manninen@oamk.fi, 040 1415724  
Marja Kinisjärvi, marja.kinisjarvi@oamk.fi , 040 1415294  
 

           

Hyvää kesää ja tervetuloa opiskelemaan! 

Kätilötyön tutkintovastaava Minna Manninen 
minna.manninen@oamk.fi 
040 1415724 
 

  

https://it.oamk.fi/2986
https://it.oamk.fi/2986
https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=kat2020sp&lk=s2020
https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=kat2020sp&lk=s2020
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