
Hyvä uusi suuhygienisti AMK-opiskelija! 

Lämpimät onnittelut opiskelupaikastasi!  

 

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 Tiedote uusille opiskelijoille– sivustolle kootut tiedotteet. Uusien 

opiskelijoiden orientaatio ja aikataulun ja lukujärjestyksen näet osoitteesta 

https://lukkarit.oamk.fi/. Oman ryhmäsi lukujärjestykset löytyvät ryhmätunnuksella STH20SP. 

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

lukujärjestykset ovat valmiina viikolla 33.  

 

Opiskeluvalmiuksista: Vko 34 on orientaatioviikko, jolloin perehdytään 

korkeakouluopintoihin Oulun ammattikorkeakoulussa ja opitaan käyttämään mm. 

ammattikorkeakoulun sähköisiä järjestelmiä opintojen suunnittelemisessa ja 

toteuttamisessa. 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.  

Opiskelun ohjaus: Opiskelijaryhmällä on oma opettajatuutori, joka ohjaa opintojesi 

etenemistä ja on tukenasi opiskelun aikana. Opettajatuutorit ovat seuraavat: 

Aloittavan ryhmän eli ensimmäisen lukuvuoden opettajatuutori on Anne Korteniemi, 

toisen lukuvuoden Meeri Oinonen ja kolmannesta lukuvuodesta opintojen loppuun 

saakka Anna-Leena Keinänen. Koulutuksen aikana on tuutortunteja, joissa käsitellään 

yhdessä opiskelun ajankohtaisia asioita. Opiskelijatuutorit vanhemmasta 

suuhygienistiryhmästä ovat erityisesti alkupäivinä ohjaamassa teitä opiskelijoiden 

näkökulmasta keskeisiin asioihin.  

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops): Jokainen opiskelija tekee oman 

henkilökohtaisen 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 ammattikorkeakoulun 

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

oamkissa/osaamisen-arviointi#Hyvaksilukeminen. Voit tehdä alustavaa vertailua 

aiempien opintojesi ja tulevien opintojen välillä ja kirjata itsellesi muistiin mahdollisia 

hyväksilukuehdotuksia. Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, suuhygienisti (210 

op). Ensimmäisten lähiopetusviikkojen aikana opettajatuutori auttaa henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman tekemisessä.   

https://www.oamk.fi/fi/koulutus/tietoa-uudelle-opiskelijalle
https://lukkarit.oamk.fi/
http://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi#Hyvaksilukeminen
http://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi#Hyvaksilukeminen
https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=sth2020sp&lk=s2020
https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=sth2020sp&lk=s2020


Siirto-opiskelijat osallistuvat viikolla 34 orientoiviin opintoihin lukujärjestyksen 

mukaisesti. Lisäksi siirto-opiskelijoille on oma erillinen ryhmäohjaus. Muilta osin 

osallistuminen orientaatioviikon tilaisuuksiin on vapaaehtoista Oamkissa 

polkuopinnot suorittaneille tai Oamkin sisäisille siirto-opiskelijoille.  

Polkuopinnot suorittaneet opiskelijat: Oamk:ssa polkuopinnot suorittaneet 

opiskelijat voivat jatkaa opintoja tutussa ryhmässä lukujärjestyksen mukaisilla 

opinnoilla. Polkuopinnot muissa ammattikorkeakouluissa suorittaneet integroidaan 

ryhmään heidän suoritettujen opintojen perusteella. Muistattehan ilmoittautua 

opintojaksoille! Täydentäkää myös hyväksilukuanomuksenne, jos kaikkia 

hyväksilukuja ei voitu tehdä polkuopintojen aikana.  

Epäselvissä tilanteissa voitte ottaa yhteyttä opettajatuutoriin tai tutkintovastaavaan!  

Opettajatuutoriin Anne Korteniemi, anne.korteniemi@oamk.fi  

 

Tervetuloa aloittamaan opinnot 17.8.2020 Oulun ammattikorkeakouluun! 

 

Ystävällisin terveisin 

Anna-Leena Keinänen 

Tutkintovastaava 

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma 

anna-leena.keinanen@oamk.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anne.korteniemi@oamk.fi
mailto:anna-leena.keinanen@oamk.fi

