
  
  

 

 Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus  
 
Onnittelut saamastasi polkuopiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan ensihoitajaksi! 
  
Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti 
heti paikan vastaanotettuasi.                                         
 

 
Opintojen alkaminen  
 
Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 09.01.2017 klo 16.30 
Ruiskadun toimipisteessä (Ruiskatu 8, Turku) auditorio 131 Matildassa.  
 
Varsinaiset opintosi alkavat maanantaina 9.1.2017 klo 10.00 osoitteessa Ruiskatu 8, 20720 Turku.  
Opiskelupaikan vastaanottaneen on oltava tällöin paikalla.  
 
Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 –opintojaksolla, joka sisältää tutustumisen omaan 
ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja 
työyhteisönä.  
 
Yhteisten alkuopintojen jälkeen opinnot jatkuvat ryhmäkohtaisen työjärjestyksen mukaan.  
 
 

Muistilista  
 

 Polkuopiskelijoiden vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 09.01.2017 klo 16.30 
Ruiskadun toimipisteessä (Ruiskatu 8, Turku) auditorio 131 Matildassa.  

 Opinnot alkavat maanantaina 9.1.2017 klo 10.00, Ruiskatu 8.  
 Ota ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi:  

- henkilöllisyystodistus  
- rokotustietolomake.  

 
 

Rokotustietolomake  
 
Terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot terveydestä. Tulosta Rokotustietolomake ja tuo se 
täytettynä mukanasi ensimmäisenä koulupäivänä.  
Opiskeluterveydenhuolto vastaa terveyteen liittyviin kysymyksiin, puh. 02 266 1570.  



  
  

Opiskelukustannukset  
 
Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat, työpuvut ja asumiskustannukset.  

 
Polkuopintojen maksut 
 
Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät 
kaksi lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200€ 
keväällä ja 200€ syksyllä). Lasku lähetetään postitse ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun 
osoitteeseen. 
Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti (esim. sähköpostitse) viimeistään tiistaina 23.8.2016 
avoimen AMK:n toimistoon. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. Jos 
peruutus tehdään 31.8.2016 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun.  
 
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-
toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista  
polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen 
maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan 
lääkärintodistuksen perusteella. 

 
 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijana ei ole mahdollista hakea hyväksi lukuja aiemmista 
opinnoista vaan hyväksi luvut on mahdollista tehdä vasta kun on päässyt tutkinto-opiskelijaksi 
(erillishaun tai yhteishaun kautta). 
 
Ensihoitajakoulutuksen lukusuunnitelman löydät viimeisen sivun taulukosta. Ryhmän pakollisista 
opinnoista ensimmäisenä vuonna kertyy yhteensä 56 opintopistettä. Huomioithan, että Hoitotyön 
perusteet (5 op) kliinistä harjoittelua ei ole mahdollista tehdä avoimen ammattikorkeakoulun 
opinnoissa.    
 
Lisää opintopisteitä on mahdollista suorittaa vapaasti valittavina opintoina.  

 Kevätlukukauden 2017 vava-tarjonnasta 
 Kesäopintotarjonnasta 2017 (Tarkemmat tiedot kesälukukaudesta julkaistaan Messissä.) 
 Syyslukukauden 2017 vava-tarjonnasta (Julkaistaan SoleOPS:ssa myöhemmin.) 

 
Lisätietoja vava-opinnoista löytyy Messistä.  

 
Oheisten linkkien kautta pääset tutustumaan opintojaksotarjontaan.  

 Koko ammattikorkeakoulun vapaasti valittavista opinnoista lisätietoa löytyy SoleOPS:ta 
 Terveys ja hyvinvointi -tulosalueen vapaasti valittavat opinnot ovat nähtävillä SoleOPS:ssa 

https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjOps/tab/tab/sea?ryhma_id=19270672&koulohj_id=2754923&valkiel=fi&stack=push
http://messi/opiskelu/opiskeluammattikorkeakoulussa/26/21/Sivut/etusivu.aspx
http://messi/opiskelu/opiskeluammattikorkeakoulussa/26/5.2/Sivut/etusivu.aspx
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjOps/tab/tab/sea?ryhma_id=19270672&koulohj_id=2754923&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjOps/tab/tab/clr?koulohj_id=9109344&ryhma_id=19566226&menuid=85


  
  

 Avoimen ammattikorkeakoulun järjestämiin erillisopintojakoille on mahdollista osallistua, 
mikäli toteutuksilla on vapaita paikkoja. Avoimen erillisopintojaksoihin voit tutustua tästä 
linkistä. 

 
Vapaasti valittaviin opintoihin suositellaan sosiaali- ja terveysalan opintojaksoja sekä kieli- ja 
kulttuuriopintoja. Vava-opintojen kohdalla kannattaa arvioida, kuinka opintojakso tukee omaa 
ammatillista kasvua. Voit keskustella soveltuvista opintojaksoista esimerkiksi opettajatutorisi kanssa. 
 
 

Lisätietoja  
 
Avoimen AMK:n toimisto on avoimen AMK:n opiskelijan ensisijainen yhteydenottopaikka. 
Otathan rohkeasti yhteyttä mitä tahansa kysymyksiä ilmaantuukin.  
 
Avoimen henkilöstö:  
Elina Karaus, suunnittelija, p. 050 5985 515 
Anne Lämsä, suunnittelija p. 044 9072 056 
Anne Hakala, opintosihteeri, p. 050 5985 818 
Leena Metsävuori, suunnittelija (erillishaut), p. 044 9074 999 
 
Koulutuksen yhteyshenkilöt: 
Opintotoimisto opintotoimisto.ruiskatu@turkuamk.fi  
Opinto-ohjaaja Erja Salminen erja.salminen@turkuamk.fi  
Koulutusvastaava Mari Berglund mari.berglund@turkuamk.fi 

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/opintojaksot/
mailto:mari.berglund@turkuamk.fi


  
  

 

 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Ensihoitaja (240 op)

Lukusuunnitelma 2017-2020 LYHENNE OP K17 S17

PENHOK17 1 2

PERUSOPINNOT 24

100127 OK Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot KOTY

1002354 Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 op 1 1

1002355 Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 op 1 1

1001004 OK Englannin kieli ENG 3 3

Asiakaslähtöinen sosiaali-ja terveydenhuolto ASTE 5 5

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja sähköiset terveyden(huollon) palvelut 3 opSOTE

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 2 op TETO

Hoitotyön filosofia ja näyttöön perustuvuus sairaanhoitajan professiossa HOFI 5 5

AMMATTIOPINNOT

PAKOLLISET 66

OK Ihmisen elimistön toiminta ja hänen tutkimisensa perusta 11

Ihmisen elimistön toiminnan perusta IHET 7 7

Anatomia ja fysiologia 4 op ANFY

Ihmisen kliinisen tutkimisen perusteet 3op ITPE

Ihmisen immuniteetin ja ravitsemuksen perusta sekä mikrobiologia IMRA

Ihmisen immuniteeti ja mikrobiologian perusteet 2 op IMMI 4 4

Ravitsemuksen perusteet 2 op RAV1

OK Kliinisen hoitotyön perusteet 9

Hoidon tarpeet ja niistä lähtevä voimavaraistava hoitotyö HOTA 4 4

Lääkehoito LÄHO 5

Lääkehoidon perusteet 3 op LÄPE 3

Nestehoito 2 op NEHO 2

OK Sisätauti-kirurgisen asiakkaan voimavaroja tukeva hoitotyö 20

Sisätautipotilaan hoitotyö SIHO 6 6

Sisätautipotilaan tutkimus- ja hoitomenetelmät SITHO 5

Sisätautioppi ja farmakologia 2 op SIFA 2

Kliininen fysiologia ja kliiniset laboratoriotutkimukset 2 op KLFL 2

Ravitsemushoito 1 op RAV2 1

HARJOITTELU 80

Hoitotyön prekliininen harjoittelu 23

Potilaan tutkimisen prekliininen harjoittelu POTHOP 2 2

Hoitotyön perusteiden prekliininen harjoittelu HOPHOP 4 4

Lääkehoidon prekliininen harjoittelu LÄHOP 2 2

Nestehoidon prekliininen harjoittelu NEHOP 1 1

Sisätautipotilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu SIHOP 1 1

 Hoitotyön kliininen harjoittelu 57

Hoitotyön perusteet PEHA 5 ei 5

33,0 23,0 56,0

K17 S17

SISÄLLÖILLÄ TÄYDENNETTY 

LUKUSUUNNITELMA


