
Opiskelijapalvelut

Yliopisto-opiskelua koskeva tiedotus ja opintoneuvonta.

Opintoasiat:
Yliopistoon hakeminen ja ilmoittautuminen,
nimen ja osoitteen muutokset, opiskelutodistukset,
opinto-oppaat, apurahatiedot ja - hakulomakkeet

Linnanmaa KE1020
puh. (08) 553 3968 
opintoasiat@oulu.fi

Opintotukiasiat
Opintotukeen liittyvä neuvonta, hakeminen, päätöksenteko,
valvonta ja valitusasiat.

Linnanmaa KE 1020
puh. (08) 553 4030
opintotuki@oulu.fi

www.hallinto.oulu.fi/opinto/opiskelijapalvelut/index.html

www.oulu.fi/intl/

www.oulu.fi/careerservices/

Aukioloajat:
arkisin klo 9-15

Aukioloajat:
arkisin klo 9-15

Kansainväliset asiat

Opiskelijaneuvonta:
Opiskelijavaihtoneuvonta, ulkomaalaisten opiskelijoiden
neuvonta ja kummitoiminta.

Aukioloajat:
 ma-ti klo 10-12

Linnanmaa KE 1151
puh: + 358 8 553 4042
international.office@oulu.fi

Ohjaus- ja työelämäpalvelut

Opintojen edistymiseen, urasuunnitteluun, harjoitteluun,
työllistymiseen ja työnhakuun liittyvä ohjaus, neuvonta ja koulutus.
Opintopsykologinen ohjaus.

Aukioloajat:
ke 9-12 ohjaajat tavattavissa ilman ajanvarausta 
ti & to 9-15 yksilöohjaukset ajanvarauksella

Linnanmaa KE1143
puh. (08) 553 3598
career@oulu.fi
opintopsykologi@oulu.fi

Tiedekuntien opintoneuvonta

Tiedekuntien opintoasiainpäälliköt vastaavat kukin
oman tiedekuntansa opintoihin liittyvästä neuvonnasta
ja alansa erityiskysymyksistä.

Tiedekuntien kansliat
Humanistinen tiedekunta
puh. (08) 553 3231

Kasvatustieteiden tiedekunta 
puh. (08) 553 3601

Luonnontieteellinen tiedekunta
puh. (08) 553 1054

Lääketieteellinen tiedekunta
puh. (08) 553 5104

Taloustieteiden tiedekunta 
puh. (08) 553 2920 

Teknillinen tiedekunta
puh. (08) 553 2001

Ainelaitosten opintoneuvonta

Eri ainelaitoksissa ja osastoissa opettajakunnasta nimetyt
opintoneuvojat ja amanuenssit antavat omaan alaan ja
oppiaineeseen liittyvää opinto-ohjausta. Opintoneuvojien
vastaanottoajoista tiedotetaan ilmoitustauluilla.

www.oulu.fi/opetus/tiedekunnat_ja_laitokset.html

www.oulu.fi/opetus/tiedekunnat_ja_laitokset.html

opintoasiat.hutk@oulu.fi

opintoasiat.ktk@oulu.fi

opintoasiat.lutk@oulu.fi

opintoasiat.ltk@oulu.fi

opintoasiat.tatk@oulu.fi

opintoasiat.ttk@oulu.fi

Oulun yliopiston ylioppilaskunta
(OYY)

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on jokaisen perustutkintoa
opiskelevan etu- ja palvelujärjestö, joka toiminnallaan sekä
suoraan että aine- ja harrastejärjestöjensä kautta edistää
opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelun edellytyksiä.

Toimisto
Mannenkatu 1A, 90100 OULU
(08) 3118 709
toimisto@oyy.fi

Aukioloajat:
ma-to klo 8-16
pe klo 8-14

Opiskelijan edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä voi
ottaa yhteyttä osoitteeseen:  oyy@oyy.fi

www.oyy.fi/

Kirjastopalvelut
Oulun yliopiston kirjastoon kuuluu kuusi kirjastoyksikköä, joista 
Tiedekirjasto Pegasus ja Tiedekirjasto Tellus ovat Linnanmaan
kampuksella.  lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto ja
hammaslääketieteen kirjasto ovat Kontinkankaan kampuksella
ja arkkitehtuurin osaston kirjasto keskustassa. Kirjastot tarjoavat
opiskelun tueksi monipuolisia palveluja, esim. kurssikirjallisuuden,
tietopalvelun ja tiedonhankinnan opetuksen. Oppimiskeskukset
tarjoavat opiskelijoille käyttäjäystävälliset mahdollisuudet hyödyntää
opiskelussa kirjaston aineistoja sekä kirjaston tiloissa olevia
laitteita, ohjelmistoja ja työskentelytiloja.

Kirjasto yksiköt ja oppimiskeskukset

Tiedekirjasto Pegasus ja kurssikirjaosasto Cursus

Linnanmaa, PL 7500, 90014 OULUN YLIOPISTO

Aukioloajat:
Lukukausien aikana: ma-to klo 8-19, pe klo 8-17, la klo 10-15 
Kesäisin 1.6.-31.8. ma-pe klo 8-17

puh. (08) 553 3501, 553 3502 (asiakaspalvelu)
pegasus.kirjasto@oulu.fi

Ylioppilaiden terveydenhoito-
säätiö (YTHS)

Oulun terveydenhoitoasema
Yliopistokatu 1 A, 90570 Oulu 

Aukioloajat:
Sairaanhoito ma-to klo 8-15.30. pe klo 9-15 
Laboratorion näytteidenotto klo  7.30-10.30 
Mielenterveys ma-pe klo 8-13 
Hammashuolto ma-pe klo 8-15

Sairaanhoito, puh.   046 710 1063 
Mielenterveys, puh.   046 710 1066
Hammashuolto, puh.  046 710 1065

www.kirjasto.oulu.fi/kirjastoyksikot/

www.kirjasto.oulu.fi/

www.yths.fi

Liikuntapalvelut

Oulun yliopiston liikuntaohjelmaan liittyvä
tiedotus ja neuvonta.

Linnanmaa, KE 1009
Liikuntasuunnittelija
puh. (08) 553 4029,
markku.saarela@oulu.fi

www.oulunkorkeakoululiikunta.fi

Tietohallinnon palvelut

Asiakasneuvonta:
Neuvonta huolehtii käyttäjätunnuksista ja salasanoista  
tietohallinnon koneisiin ja myy ohjelmistoja ja oppaita. 

Aukioloajat:
ma-pe 9-15.45

Linnanmaa, ATK-asema
puh: (08) 553 3080
neuvonta@oulu.fi

www.oulu.fi/tietohallinto/palvelut.html

OHJAUS OULUN  YLIOPISTOSSA

ke 10-16


