
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 

PSOSTK20 
 

Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosionomin 
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 osoitteessa Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. 
Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. 
Vertaistuutorit ovat ottamassa sinua aulassa vastaan ja ohjaavat sinut oikeaan paikkaan. 

Opinnot alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksolla.  
Opinnot sisältävät tutustumista omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen 
oppimissuunnitelmaan ja oppimisympäristöihin.  Tutustut myös Turun ammattikorkeakouluun 
organisaationa ja työyhteisönä.   

Viikolla 2 on opintoja: 
keskiviikkona 8.1. klo 9.00 – 15.30, torstaina 9.1 ja perjantaina 10.1 klo 8.15 – 15.30. 

Rokotussuojan selvitys 

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot rokotuksista ja terveydestä.  Vastaa sähköiseen 
rokotus- ja terveyskyselyyn. Lue toimintaohjeet seuraavan linkin kautta: 

http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/e0/b0/e0b0b302-5c25-43e2-b0f6-
820847a0b9f2/info_rokotusselvityksista_sote-alan_opiskelijoille.pdf 

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 
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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 

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

Vertaistuutoreiden tervehdys 

Onneksi olkoon ansaitusta opiskelupaikastasi!   Koulu alkaa keskiviikkona 8.1. klo 9.00, jolloin me 
tuutorit ollaan teitä vastassa ja pitämässä huolta, että kaikki sujuu hyvin. Tunnistat meidät 
viininpunaisista haalareista! Ensimmäiset koulupäivät ovat varmasti jännittäviä, ja alkuun tulee paljon 
uutta infoa sekä kaikki saattaa tuntua hieman sekavalta. Kannattaa siis ottaa heti alkuun jo kalenteri 
mukaan. Ensimmäisen koulupäivän jännityksen lieventämiseksi toivotamme kaikki tervetulleeksi ennen 
opiskelujen alkua maanantaina 6.1. kello 17:00 Bar Edisonin alakertaan (Kauppiaskatu 6, 20100 Turku), 
jossa tapaatte meidät tuutorit sekä pääsette tutustumaan tuleviin luokkakavereihinne. Toivottavasti 
mahdollisimman moni pääsee paikalle!    

Facebookin on luotu teitä varten ryhmä, jonka löydätte hakemalla PSOSTK20. Liittykää ryhmään, jotta 
pysytte heti alkuun jo kärryillä infoista ja muista. PSOSTK20-ryhmästä löydätte myös liittymislinkin 
luokkanne WhatsApp-ryhmään, jonka kautta voitte olla helposti yhteydessä luokkakavereihinne. Kun 
esimerkiksi luentosali on hukassa, jokin asia pohdituttaa tai tarvitsee jossain apua! Toinen hyvä ryhmä 
löytyy Facebookista nimellä Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat, johon voi halutessaan 
liittyä.   

TASOKAS ry on Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden opiskelijayhdistys. Laittakaa 
seurantaan Instagramissa @tasokasry ja Facebookissa Tasokas ry, josta voitte seurata sosionomien 
toimintaa somessa ja toimiston aukioloaikoja.    

Koulun läheisyydessä on rajallisesti parkkipaikkoja, joten kouluun kannattaa saapua kävellen, pyörällä tai 
bussilla, mutta parhaiten parkkipaikan löydät Veritas-stadionilta. Jos käytät julkista liikennettä, ota selvää 
reiteistä ja pysäkeistä ajoissa ennen ensimmäistä päivää. Muista ottaa myös rahaa ruokailuun, joka 
maksaa 2,60e tutkinto-opiskelijoille.    
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Heti ensimmäisen koulupäivän iltana keskiviikkona 8.1. kello 18:00 Bar Edisonin alakerrassa me tuutorit 
järjestämme teille tutustumisohjelmaa, joten merkitsethän kalenteriisi tuon illan!   

Ottakaa ilo irti opiskelusta heti alusta alkaen ja muistakaa, että luokkatoverit ovat samassa tilanteessa. 
Meidän tuutoreiden puoleen saa ja kannattaa kääntyä minkä tahansa asian kanssa. Mikään asia ei ole 
turha ja autamme mielellämme. Jos ette saa meiltä vastausta johonkin kiperään kysymykseen, 
selvitämme sen muuta kautta.   

Terveisin vertaistuutorit   

Larissa, Enni, Rosa, Veera, Sofi ja Martin 
Lisätietoja  

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

Opinto-ohjaaja Marja Naatula marja.naatula@turkuamk.fi  

Koulutusvastaava Niina Vuoristo niina.vuoristo@turkuamk.fi  
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