
 

 

 

Tietoa uusille röntgenhoitajaopiskelijoille  

Hyvä uusi opiskelija, onnittelut opiskelupaikasta! 

Tässä tiedotteessa kerrotaan elokuussa alkavien röntgenhoitajaopintojesi toteuttamisesta sekä annetaan tie-

toa lukuvuoden 2020-2021 opiskeluun liittyvistä käytännön asioista. Yksilöllistä ohjausta opintojesi suunnitte-

luun Sinulla on mahdollisuus saada opintojen käynnistyessä viikolla 34.     

Koulutus monimuotototeutuksena  

Röntgenhoitajakoulutus toteutuu monimuotototeutuksena opetussuunnitelman 2020 mukaisesti  

https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulu-

tus=rad2020sm&lk=s2020 

Monimuotokoulutuksen teoriaopinnot toteutetaan lähiopiskelu- ja etäopiskelujaksoissa. Harjoit-

telu toteutuu samalla tavalla kuin päiväopinnoissa harjoitteluna terveydenhuollossa. Opinnot on 

suunniteltu siten, että opintoja kertyy lukuvuodessa noin 60 opintopistettä, joka tarkoittaa opiske-

lijan työnä noin 40 h/viikko. Kuukaudessa opintopisteitä kertyy noin 5-6 opintopistettä (1 opinto-

piste=27 h opiskelua). Kolmasosa opinnoista eli 75 opintopistettä on harjoittelua, joka tapahtuu 

8-12 viikon pituisina jaksoina lukuvuosittain. Monimuotokoulutus on päätoimista opiskelua. An-

siotyössä käymistä opiskelun ohessa kannattaa harkita tarkkaan, jotta opinnoille jää riittävästi 

aikaa. 

Lähiopiskelussa opiskelija ja opettaja/ohjaaja ovat kontaktissa joko samassa fyysisessä tilassa 

tai teknisten apuvälineiden kautta. Lähiopiskelu voi olla esimerkiksi koulussa tapahtuvaa luokka-

opetusta ja harjoituksia, ryhmätyöskentelyä, seminaareja, ohjausta tai opetusta verkossa olevien 

oppimisalustojen kautta. Jotta opinnot etenevät suunnitellusti, Sinulta edellytetään osallistumista 

lähiopetusviikkojen opetukseen ja ohjaukseen. 

Etäopiskelussa opiskellaan joko itsenäisesti tai ryhmässä tutkinto-ohjelmaan sisältyviä opintoja. 

Ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana muodostetaan pienryhmät, jotka toimivat etäopiskelun 

tukena. Etäopiskeluun valmistaudutaan lähiopiskelussa opintojaksokohtaisesti sopimalla etä-

opiskelun tehtävät ja toimintatavat (mm. oppimisympäristö, opettajan ohjaus, etäkontaktit sovit-

tuina aikoina, itsenäinen/ryhmätyöskentely). Etenkin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana on 

runsaasti itsenäisiä harjoituksia, jotka edellyttävät koulun harjoitustilojen käyttämistä. Varaudut-

han siis tekemään itsenäisiä harjoituksia etäopiskeluviikoilla. 

Monimuoto-opiskelussa tietotekniset taidot ovat perusedellytys opintojen eteenpäin viemiseksi. 

Sinulla tulee olla opiskelun alkaessa käytettävissä tietokone ja hyvät tietoliikenneyhteydet (se-

lainohjelma), web-kamera ja kuulokemikrofoni opetuksen seuraamiseen, opetustallenteiden 

kuuntelemista tai ohjaustilanteita varten. Opintojen alussa perehdytään opinnoissa käytettävien 

erilaisten verkkoalustojen käyttöön. Lisäksi sinulla tulee olla toimisto-ohjelmat tehtävien tekoa 

varten. Tätä varten Oamkin opiskelijalla on mahdollisuus saada MS Office -ohjelmat ilmaiseksi 

omalle koneelle.  Ensimmäisellä lähiopiskelujaksolla (vk 34-35) kannattaa tuoda oma kannettava 

tietokone mukana koululle tietokoneen ja ohjelmien toimivuuden varmistamiseksi. 

https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=rad2020sm&lk=s2020
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Käytännön asioita 

Aikataulu: Syksyllä 2020 on kahdeksan lähiopetusviikkoa koulussa (viikot 34, 35, 38, 41, 44, 46, 

49 ja 51). Syksyllä ei ole harjoittelua terveydenhuollossa. Kevätlukukaudella 2021 lähiopiskelu-

viikot ajoittuvat tammi-helmikuulle, lähiopiskeluviikkojen ajankohdat eivät vielä ole tiedossa. Ke-

väällä harjoittelua on alustavasti suunniteltu viikoille 10-22. Lähiopiskeluviikoilla on läsnäolovel-

voite, niiden aikana ovat mm. opintojaksoihin sisältyvät pakolliset infot sekä opettajien pitämiä 

harjoituksia.  

Lähiopiskeluviikkojen lukujärjestyksiin pääset tutustumaan lukkariohjelman kautta osoitteessa 

https://lukkarit.oamk.fi/. Oman ryhmäsi lukujärjestykset löytyvät ryhmätunnuksella RAD20SM. 

Tällä hetkellä näkyvät lukujärjestykset ovat alustavia ja muutokset ovat mahdollisia. Lopulliset 

lukujärjestykset ovat valmiina viikolla 33.  

Opiskeluvalmiuksista: Ensimmäisellä lähiopiskelujaksolla perehdytään korkeakouluopintoihin 

Oulun ammattikorkeakoulussa ja opitaan käyttämään mm. ammattikorkeakoulun sähköisiä jär-

jestelmiä opintojen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Monimuoto-opinnot edellyttävät itse-

ohjautuvuutta ja itsenäisen opiskelun taitoja. Näitä tukevat erilaisten tietojärjestelmien hallinta. 

Sen vuoksi läsnäolo ensimmäisillä lähiopiskeluviikoilla on erittäin tärkeää. Ensimmäisellä lä-

hiopiskelujaksolla käynnistyy myös suurin osa syksyn opintojaksoista.  

Opiskelun ohjaus: Opiskelijaryhmällä on kaksi opettajatutoria, jotka ohjaavat opintojesi etene-

mistä ja ovat tukenasi opiskelun aikana. Jokaisella lähiopiskeluviikolla on tutortunti, jossa käsi-

tellään yhdessä opiskelun ajankohtaisia asioita. Opettajatutoreina ovat Anneli Holmström ja Ka-

roliina Paalimäki-Paakki. Tutoropiskelijat auttavat myös perehtymään opintoihin liittyviin käytän-

teisiin. 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops): Jokainen opiskelija tekee oman henkilökohtai-

sen opintosuunnitelman (hops). Tätä varten kannattaa tutustua omaan opintosuunnitelmaan jo 

etukäteen. Jos Sinulla on aikaisemmin suoritettuja terveysalan ammattikorkeakouluopintoja tai 

jotain muita opintoja, joiden perusteella voisit ehkä hakea hyväksilukua, tutustu myös Oulun am-

mattikorkeakoulun hyväksilukuohjeeseen http://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oam-

kissa/osaamisen-arviointi#Hyvaksilukeminen. Voit tehdä alustavaa vertailua aiempien opintojesi 

ja tulevien opintojen välillä ja kirjata itsellesi muistiin mahdollisia hyväksilukuehdotuksia. Ensim-

mäisten lähiopetusviikkojen aikana opettajatutorit auttavat henkilökohtaisen opintosuunnitelman 

tekemisessä. 

Tervetuloa aloittamaan opinnot 17.8.2020 Oulun ammattikorkeakouluun. 

Terveisin  

Anneli Holmström 

Tutkintovastaava 

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma 

anneli.holmstrom@oamk.fi 
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