
 

 
 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Oulun toimipiste      
puh. 040 744 7842    
        

 
TERVETULOA OPISKELEMAAN! 

 
Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta Diakissa! Tähän tiedotteeseen on koottu tärkeää tietoa opintojen 
aloituksesta Diakin Oulun toimipisteessä. Luethan tiedotteen huolella. Muista lukea myös kaikkien 
opiskelijoiden yhteiset materiaalit www.diak.fi-sivuilta. 
 

Opiskelun aloitus 

Opinnot toteutuvat monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja 
pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Ryhmän opinnot etenevät pääosin 
yhteisessä oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa. Opinnot edellyttävät yksilö- ja 
ryhmätyötaitoja sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja verkossa. Opintoihin sisältyy 4-13 viikon pituisia 
harjoittelujaksoja. Opinnot on mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua. 

 
Keväällä 2018 toimimme väistötiloissa OAMK:n kampuksilla. Lähiopetus alkaa infopäivällä perjantaina 
12.1.2018 klo 8.30–16.00, osoite Kiviharjuntie 4 (käynti Professorintien puolelta), 90220  Oulu, Louhi-
rakennus, tila D3066 (3. krs, D-siipi). Päivän aikana tapaat uuden opiskelijaryhmäsi ja saat tärkeää tietoa 
opintojen aloituksesta sekä opiskelusta Diakissa.  
 
Päivän aikana saat tunnukset Diakin sisäverkkoon. Mikäli aloitat HOPS:n mukaiset opintosi aikaisemmin, 
saat tunnukset Ahot-infon yhteydessä.  
 
Kevään 2018 lähiopetusviikot Oulussa ovat: 

 ryhmä I44SHD, sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö: viikot 4, 6, 9, 13, 15 ja 20 sekä 
harjoittelujakso viikoilla 16-19. 

 ryhmä I44SOSD, sosionomi (AMK), diakoniatyö: viikot 4, 6, 9, 13, 18 ja 21 
 

 
Lukujärjestys  

Lukujärjestyksistä on tulossa erillinen tiedote joulukuussa, seuraa siis Diak.fi > Opiskelu > Uuden opis-
kelijan info -sivuja aktiivisesti. 
 

MyDiak  
 
Diak ottaa vuoden 2017-18 vaihteessa käyttöön opetuksen tietojärjestelmän, josta käytetään nimeä Peppi. 
Tässä järjestelmässä opiskelijan liittymä on nimeltään myDiak. Siellä on opiskelijan työpöydän toiminnot, 
jota kautta löytyvät opetussuunnitelmat, HOPS-työkalu ja lukujärjestykset.  
 

Ahot-info  
Tutustu huolellisesti ohjeisiimme: Diak.fi > Opiskelu > AHOT-prosessi (aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen). 
 
Ahot-infot ovat tiistaina 12.12.2017 klo 14-17 ja tiistaina 9.1.2018 klo 14-17 (sisältö sama molemmissa 
tilaisuuksissa), paikka ilmoitetaan sähköpostilla ennen infoja. 
 
Ahot-info kuuluu erityisesti sinulle, jos 

- pohjakoulutuksesi on sosiaali- ja terveysalalta (esim. lähihoitaja) ja sinulla on alan työkokemusta tai 
- olet suorittanut jo alan korkeakouluopintoja (esim. kesken jääneet saman alan amk-opinnot) tai 
- sinulla on opistoasteen tutkinto (esim. sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja) tai 
- sinulla on jo korkeakoulututkinto tai osia siitä, mutta eri alalta tai 
- haluat ottaa jo ensimmäisenä lukukautena oman opetussuunnitelman lisäksi joitain opintoja. 

 
Ennen opintojen alkua on hyvä perehtyä koulutuksesi opetussuunnitelmaan, jonka löydät Diak.fi > Hakijalle 
> Koulutukset > AMK-tutkinnot. 

 
 

http://www.diak.fi/opiskelu/ahot


 

 
 
 

 
Hakutietojen tarkistaminen 

Mikäli et toimittanut valintakokeen yhteydessä kopioita yhteishaussa käyttämistäsi todistuksista, 
lähetä ne Diakin Oulun toimipisteen opintotoimistoon (Kiviharjunlenkki 1B, 90220 Oulu) mahdollisimman 
pian, viimeistään 8.12.2017. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos hakija on antanut 
haussa virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Jos pyydettyjä 
kopioita ei toimiteta määräaikaan mennessä, ammattikorkeakoululla on oikeus purkaa 
opiskelijavalintapäätös. Kopioita ei palauteta. Myös poissaolevaksi ilmoittautuvan on toimitettava kopiot 
todistuksista. 
             

 
Alkuperäisten todistusten tarkistaminen 

Ota alkuperäiset todistukset mukaasi infopäivänä. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset 
on tarkistettu ja todistuskopioita verrattu alkuperäisiin todistuksiin. Yhteishaussa käyttämiäsi alkuperäisiä 
koulutodistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. 
Poissaolevaksi ilmoittautuneen alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa. Mikäli et toimita 
pyydettyjä alkuperäisiä todistuksia ammattikorkeakoululle tarkistettavaksi, ammattikorkeakoululla on oikeus 
purkaa opiskelijavalintapäätös. 
 

Ruokailu 
 Olet oikeutettu opiskelijaruokailuun Oulun alueella sijaitsevissa opiskelijatuetuissa ravintoloissa. Ruokailun 

yhteydessä tulee esittää opiskelijakortti tai Kelan ateriatukikortti, joka jaetaan ensimmäisenä 
lähiopetuspäivänä. 
 

Opiskeluhyvinvointi 
Jos koet tarvitsevasi opinnoissasi tai jaksamisessasi lisätukea, ota suoraan yhteys kuraattoriin/terveyden-
hoitajaan/oppilaitospastoriin tai omaan opinto-ohjaajaasi, niin mietitään yhdessä vaihtoehtoja opintojen 
etenemisen turvaamiseksi ja mahdollisen lisäavun saamiseksi. Yksittäisiin opintosuorituksiin liittyvissä 
asioissa voit neuvotella suoraan ko. opettajan kanssa. 

 
Opintotoimisto 

Avoinna 9.1.2018 alkaen tiistaisin ja torstaisin klo 12.00–14.15, muina päivinä suljettu 
Osoite Kiviharjunlenkki 1 B, 3. krs, puh. 040 744 7842, opintotoimisto@diak.fi 
 
 

Atk-tukihenkilö 
Joni Räisänen, puh. 040 552 8828, joni.raisanen@diak.fi. 
atk-tukipalvelut puh. 029 469 070, tuki@diak.fi 
 

Oulun toimipisteen opiskeluhyvinvointiryhmän jäsenet ja yhteystiedot  
Opinto-ohjaaja Maija-Liisa Blomster puh. 0400 677 367, tavoitettavissa 8.1.2018 alkaen. 
Terveydenhoitaja Leena Ihme puh. 044 703 4728   
Oppilaitospastori Jenni Siljander puh. 044 316 1450 
Lehtori Tarja Tuovinen-Kakko puh. 040 509 2707 
Opiskelijaedustaja Elisa Rasmusson puh.040-5585182, etunimi.sukunimi@student.diak.fi 
 

Kuraattori     
 Lehtori Ilona Kontinen puh. 050 591 7442 

 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Maija-Liisa Blomster   Kaisa Halonen 
opinto-ohjaaja    assistentti, opintoasiat 
 


