
Sosionomi (AMK), 
verkkototeutus PSOSTV19 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosionomiksi! 

Opintojen aloitus ja eteneminen  
Opintosi alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksolla Turussa.   
Aloitus keskiviikkona 28.8.2019 klo 9.00 osoitteessa Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. Paikan päällä 
opastus oikeaan tilaan. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava 
tällöin paikalla.   

Lähipäivien aikataulu:  

 Ke 28.8 klo 9-16, klo 16-18 kaikkien verkko-opiskelijoiden vapaamuotoinen tapahtuma 
 To 29.8 klo 8-16  
 Pe 30.8 klo 8-16 

Päivien aikana tutustutaan muun muassa opiskeluryhmään, oppimisympäristöihin ja opintojen sisältöihin 
sekä etenemiseen. Lisäksi perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä.  

Kolmen ensimmäisen lähipäivän jälkeen opintosi tapahtuvat harjoitteluja lukuun ottamatta verkossa. 
Syksyllä 2019 sinun pitää varata aikaa ja työskentelyrauhaa ti 8.00 - 10.00 ja to 8.00 - 10.00 Skype-
verkkoneuvotteluna käytäviä opetus- ja ohjaustapaamisia varten.  

Heti opintojen alusta alkaen käytössäsi tulee olla verkkoneuvotteluja varten nopea internet yhteys.  

Ota ensimmäisenä opiskelupäivänä mukaasi: 

 henkilöllisyystodistus 
 oma tietokone ja kuuloke-mikrofoni sekä tietokoneessa oleva tai erillinen videokamera 

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. 

Selvitys aiemmista opinnoista (hyväksiluvut) 
Sinulla on mahdollisuus hakea hyväksilukua aiempien opintojesi perusteella. Hyväksilukumenettelystä 
kerrotaan heti alkuopintojen aikana. 

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

Asunto 
Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä on mahdollisuus anoa asuntoa www.tys.fi     

Lisätietoja 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi  

Opinto-ohjaaja Marja Naatula marja.naatula@turkuamk.fi  lomalla 17.6-11.8 

Koulutusvastaavat Niina Vuoristo ja Tiina Laakso niina.vuoristo@turkuamk.fi ja tiina.laakso@turkuamk.fi  

Opettajatuutori  Juha Knuuttila  juha.knuuttila@turkuamk.fi lomalla 17.6-16.8 

 

Tervetuloa aloittamaan sosionomiopintojasi! 
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