
 

 

 

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, 
Turku 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sairaanhoitajan 
polkuopintoja! 

Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen. Tutustuthan myös 
polkuopiskelijan oppaaseen Uusien opiskelijoiden sivulla: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-
opiskelu/uusille-opiskelijoille/polkuopiskelijat/ 

Opintojen alkaminen  

Opintosi alkavat keskiviikkona 8.1.2020 klo 9.00 ICT-talossa osoitteessa Joukahaisenkatu 3, 20520 
Turku. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Ensimmäisellä lähijaksolla 8.-9.1.2020 opintoja on seuraavasti. 

• Keskiviikkona 8.1. klo 9-15.45  
• Torstaina 9.1. klo 9-15.45  

Seuraava lähijakso on 13.-14.1.2020. 
 
Ensimmäisellä lähijaksolla opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä 
perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Lisäksi aloitetaan 
ensimmäiset opintojaksot.  

Rokotustietolomake ja tuberkuloosikyselylomake 

Käy täyttämässä sähköinen rokotus- ja terveydentilaselvitys. Toimintaohjeet kyseisen linkin 
kautta.http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/e0/b0/e0b0b302-5c25-43e2-b0f6-
820847a0b9f2/info_rokotusselvityksista_sote-alan_opiskelijoille.pdf 

Lääkelaskennan lähtötasokoe  

Opiskelijoille järjestetään lääkelaskennan lähtötasokoe viikolla 3. Kokeen keskeiset sisällöt liittyvät 
lääkkeiden annosteluun, lääkkeiden riittävyyteen, lääkkeiden laimentamiseen, infuusion antonopeuksiin. 
Lääkelaskenta edellyttää paitsi lääkehoitoon liittyvien käsitteiden ymmärtämistä, myös keskeisiä 
matemaattisia taitoja (mm. kerto- ja jakolaskut, yksikkömuunnokset, prosenttien hallintaa, vastauksen 
suuruusluokan arviointia).  

Oman tietokoneen tarve opiskelussa  

Sinulla pitää olla käytettävissäsi 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) 
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Käyttäjätunnuksen aktivointi 

Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin noin viikkoa ennen opintojen 
alkamista osoitteessa https://id.turkuamk.fi > Rekisteröidy. Palvelu vaatii tunnistautumisen 
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Katso ohjevideo palvelun toiminnasta.  

Opiskelukustannukset 

Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat, työpuvut ja asumiskustannukset. 
Opintoja voidaan järjestää myös Turun Kupittaan kampuksella ja harjoittelua on myös Turun 
ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia. 

Muistilista 

• Opinnot alkavat 8.1.2020 klo 9.00, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku.  
• Vastaa sähköiseen rokotus- ja terveyskyselyyn mahdollisimman pian, kun saat tiedon 

opiskelupaikastasi.  
• Ota ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi henkilöllisyystodistus 
• Kokoa itsellesi todistukset aiemmista koulutuksistasi mahdollisia hyväksilukuja varten– et 

kuitenkaan tarvitse niitä vielä ensimmäisenä kulupäivänä 
• Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin osoitteessa https://id.turkuamk.fi > 

Rekisteröidy. 
• Oppiminen ja opiskelu muuttavat elämääsi – mieti jo etukäteen, miten voit omassa 

elämäntilanteessasi antaa tilaa oppimiselle ja oppimisen ilolle 
 

Lisätietoja 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

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

Tuutoriopettajat: Päivi Erkko, Kaisa Friman, Joonas Korhonen, Mervi Takaeilola 

 

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. 

https://id.turkuamk.fi/
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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 

puh. 02 26336109 (puhelinaika tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 
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