
Sosionomi (AMK),  
päivätoteutus PSOSTS19 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosionomiksi! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen sekä vertaistuutoreiden tervehdys. 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat keskiviikkona 28.8.2019 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 tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen 
oppimissuunnitelmaan ja oppimisympäristöihin.  Tutustut myös Turun ammattikorkeakouluun 
organisaationa ja työyhteisönä.   

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 opintojen alussa. 

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

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

Vertaistuutoreiden tervehdys 

Tervetuloa opiskelemaan sosionomiksi Turun ammattikorkeakouluun, ryhmään PSOSTS19! 

Ensimmäinen koulupäivä on keskiviikkona 28.8.2019, klo: 9 - noin klo 15.30 
Me tuutorit olemme silloin koululla teitä vastassa - tunnistatte meidät viininpunaisista haalareista ja 
tuutoripaidoista. Meiltä voi tulla kysymään mitä tahansa, milloin tahansa! Ensimmäisenä päivänä me 
tuutorit mm. tutustutamme teitä koulurakennukseen, jutellaan opiskeluun liittyvistä käytännön asioista 
sekä tietenkin tutustutamme teitä toisiinne. 

Koulusta yleisesti vielä sen verran, että kampuksenne on ICT-talo (Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku). 
Koululle pääsee keskustasta busseilla nro 32, 32A, 42 ja 60. Kampuksen alueella on vähäisesti 
parkkitilaa, mutta esimerkiksi Veritas-stadionilla on ilmaista pysäköintitilaa. Koulusta ja sen lähettyviltä 
löytyy myös opiskelijaravintoloita, joissa tutkinto-opiskelijat saavat ruokailla hintaan 2,60€ Kelan 
ateriatukikortilla, jonka saat ensimmäisenä koulupäivänä. Muille opiskelijoille aterian hinta on 4,95€. 
Opiskelijaravintoloissa voi maksaa pankkikortilla ja käteisellä. 

Ensimmäisenä päivänä tarvitset mukaasi muistiinpanovälineet, juomapullon, henkilöllisyystodistuksen 
sekä paljon iloista mieltä! Myös lompakko on otettava mukaan, jos meinaat käydä koululla syömässä.  

Lievittämään ensimmäisen koulupäivän jännitystä, olemme järjestäneet saman viikon maanantaille 
26.8.2019 klo 16 alkaen vapaamuotoisen piknikin Puolalan puistoon, johon odotamme innolla teitä 
kaikkia saapuviksi! Julkaisemme lisää tietoa lähempänä ajankohtaa. 

Olemme luoneet luokallenne oman ryhmän Facebookiin, se löytyy nimellä ”PSOSTS19”. Ryhmään tulee 
myös linkki luokkanne WhatsApp-ryhmään, johon on suotavaa liittyä, sillä sinne tulee ennen koulun 
alkua monenlaista tärkeää tietoa ja siellä pääset jo kesän aikana tutustumaan tuleviin luokkakavereihisi! 

http://www.tys.fi/


WhatsApp-ryhmästä löydät myös tietoa esimerkiksi ensimmäisen viikon piknik-tapahtumasta. WhatsApp-
ryhmään tulevat infot julkaistaan myös pääsääntöisesti Facebook-ryhmään. Jos sinulla ei ole käytössäsi 
Facebook tai WhatsApp, meihin voi olla yhteydessä myös sähköpostitse! 

Kesäisin terveisin tuutorinne:  
Jenna (jenna.honkanen@edu.turkuamk.fi) 
Lotta-Nella (lottanella.talla@edu.turkuamk.fi) 
Miia (miia.mantyla@edu.turkuamk.fi) 

Lisätietoja 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

Opinto-ohjaaja Marja Naatula marja.naatula@turkuamk.fi  lomalla 17.6 – 11.8.2019 

 

Tervetuloa opiskelemaan sosionomiopintoja! 
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