
Ensihoitaja (AMK), 
monimuotototeutus, Turku 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 
ensihoitajan polkuopintoja! 

Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen.  

Ryhmäsi tunnus on MENHOS19 

Opintojen alkaminen  
Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio keskiviikkona 21.08.2019 klo 17.00 – 
18.30 ICT-Cityssä (Joukahaisenkatu 3) tilassa auditorio Alpha. ICT-City sijaitsee Kupittaan aseman 
vieressä ja kampukselle pääset busseilla 32, 32A, 42, 60 ja 221. Tilaisuudessa kerrotaan opintojen 
aloittamisen sekä etenemisen kannalta tärkeää tietoa, joten suosittelemme paikalle tuloa. 
Tutustuthan myös polkuopiskelijan oppaaseen! Oppaassa käydään läpi samoja asioita kuin 
orientaatiossa. 

Varsinaiset opintosi alkavat keskiviikkona 21.8.2019 klo 9.00 osoitteessa Joukahaisenkatu 3, 20520 
Turku. Sinua ovat vastassa keltaisiin opiskelijahaalareihin pukeutuneet vertaistuutorit. Opiskelupaikan 
vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Opinnot alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksolla.  

Viikolla 34 opintoja on kolmena päivänä:  

 Keskiviikkona 21.8. klo 9.00-15.45  
 Torstaina 22.8. klo 9.00-15.45  
 Perjantaina 23.8. klo 8.15-15.00.  

Opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen Turun 
ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä 

Joukahaisenkadulle saavuttaessa kannattaa suosia julkisia liikenneyhteyksiä Autojen pysäköinti 
Joukahaisenkadun ympäristössä on hyvin haasteellista, koska parkkipaikkoja on rajoitetusti.  

Lähiopetuksen määrä pohjautuu henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan ja lähiopetustunnit 
selviävät koulutuksen alkaessa. Lähipäivinä opetusta on klo 8.15-15.30. Suuri osa 
opiskelusta/oppimisesta toteutuu opiskelijan itsenäisenä työnä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia 
opiskelijan työtä. 

 

 

 



Rokotussuojan selvitys 
Tartuntatautilaki 48§ ja 55§ velvoittaa sosiaali-ja terveysalan opiskelijoiden antamaan tiettyjä tietoja 
omista rokotuksistaan ja tietyistä altistusmahdollisuuksista. Omat rokotustiedot saat siitä 
hoitoyksiköstä missä sinut on rokotettu. Jos sinut on rokotettu esimerkiksi Kuopiossa, tulee sinun 
pyytää rokotustietosi sieltä. Selvitä rokotustietosi mahdollisimman pian. Mikäli suojassasi on 
puutteita, voi rokotussuojan loppuunsaattaminen olla aikaa vievää. Rokotusselvitys tehdään 
pääsääntöisesti sähköisesti ja tapahtuu seuraavanlaisesti: 

 Turku. fi   E-terveyspalvelut 
o Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella 

 Täytä Suostumuslomake 
o Jos et ole käyttänyt E-terveyspalveluja ennen tämä avautuu sinulle ensimmäisenä 
o Mikäli olet käyttänyt palveluja ennen, tämä löytyy kohdasta ”lomakkeet” 
o Anna suostumus sekä tekstiviesteihin, että web-viesteihin lausunnon saamiseksi 

 
 Täytä lomake kysymyksiä sosiaali-ja terveysalanopiskelijoille 

o tässä kysytään rokotustietojasi sekä MRSA- ja tuberkuloosialtistusta. Selvitä 
rokotustietosi ja vastaa huolella niiden mukaan. Olet itse vastuussa siitä, että annat 
oikeat tiedot 

o Mikäli rokotuksesi ovat antamiesi tietojen mukaan kunnossa, saat lausunnon 
tekstiviestitse jonkin ajan kuluttua lomakkeen täyttämisestä. Käsittelyssä voi kestää, et 
saa tekstiviestiä välittömästi. Näytä tekstiviestiä tulevissa harjoitteluissasi. Mikäli 
rokotuksissa on puutteita, saat siitä viestin, muttet lausuntoa. Tarvittaessa 
rokotussuojaa täydennetään opiskeluterveydenhuollossa 

o Mikäli jokin tieto muuttuu, esim. olet vaihdossa, muista ilmoittaa näistä 
opiskeluterveydenhuoltoon 

 Täytä lomake AMK:n 1. vuosikurssin kyselylomake mikäli et tätä ole jo täyttänyt tai käynyt 
terveystarkastuksessa 

o Vastauksiesi perusteella saatat saada kutsun terveystarkastukseen tekstiviestitse. 
Terveystarkastus tehdään tarpeen mukaan, joten jos et koe tarvetta sille, ei 
terveystarkastusta ole pakko varata 

o Tämän lomakkeen täytettyäsi sinun on myöhemmin mahdollista laittaa e-
terveyspalveluiden kautta suoraan viestiä terveydenhoitajallesi sekä tehdä 
ajanvarauksia. Noudatathan ajanvarauksessa niitä ohjeita, jotka siellä on annettu, älä 
varaa liian lyhyttä aikaa. 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa  
Sinulla pitää olla käytettävissä oma kannettava tietokone koulupäivien aikana. Myös itsenäinen 
opiskelu ja verkossa tapahtuva ohjaus edellyttävät oman tietokoneen käyttöä. Sinulla tulee olla 
käytössäsi riittävän tehokas tietokone opiskeluun.  

Lue vaatimukset perustason koneelle tästä Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf) 

Opiskelukustannukset  
Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat, työpuvut ja asumiskustannukset. 
Harjoittelua on myös Turun ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai 
asumiskustannuksia. Työasujen hankinnasta kerrotaan opiskelun alussa.  

http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf


 

Muistilista  
 Muista ottaa opiskelupaikka vastaan.  
 Vastaa sähköiseen rokotus- ja terveyskyselyyn heti, kun saat tiedon opiskelupaikastasi.  
 Opinnot alkavat keskiviikkona 21.8.2019 klo 9.00, Joukahaisenkatu 3.  
 Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi henkilöllisyystodistus.  

Lisätietoja  
Opinto-ohjaaja Sari Kallio-Kökkö; sari.kallio-kokko@turkuamk.fi 

Opettajatutor: Lasse Putko, lasse.putko@turkuamk.fi 

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

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). 

Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! Opiskelupaikan 

vastaanottanut sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta 

opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. TE-toimiston 

kielteinen tukipäätös ei oikeuta polkuopintojen maksuttomaan peruutukseen. Mikäli olet TE-toimiston 

asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen polkuopintopaikan 

vastaanottamista.  

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat tiedot 

löytyvät polkuopiskelijan oppaasta. 

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n 

peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon 

tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomake löytyy verkkosivuiltamme. 

Avoimen AMK:n toimisto 

Avoimen AMK:n toimisto on polkuopiskelijoiden ensisijainen yhteydenottokanava. Olethan 
yhteydessä, jos sinulla on mitään kysyttävää! 

avoinamk@turkuamk.fi 
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Kati Kivimäki, suunnittelija, p. 040 3550202 
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818 

 

 

 

 


