
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. 

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK- 
tutkinto 

 
Onnittelut saamastasi polkuopiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Sosiaali- 
ja terveysalan YAMK -opintoja! Ryhmän tunnus on YSOTEK19. 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti 
heti paikan vastaanotettuasi. 

Opintojen alkaminen 
Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio ICT-Cityn (Joukahaisenkatu 3, Turku) 
Omega-auditoriossa 7.1.2019 klo 17-18.30. Tilaisuudessa kerrotaan opintojesi etenemisen kannalta 
tärkeää tietoa, kuten avoimen väylähausta, opintojaksoille ilmoittautumisesta ja opiskelijaelämästä. 
Tutustuthan myös polkuopiskelijan oppaaseen, josta löydät paljon hyödyllistä tietoa. 

Opintosi alkavat kolmipäiväisellä aloitusjaksolla 7-9.1.2018. Maanantai 7.9. käynnistyy yhteisellä 
aloituksella klo 9.00 osoitteessa ICT-talo Joukahaisenkatu 3, Turku Auditorio SIGMA 1 kerros. 
Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. Kevään 
2019 lähipäivät ovat seuraavat: 
tammikuu: 7. -9.1. 
helmikuu: 4. -5.2. 
maaliskuu: 4.3. 
huhtikuu: 1. -2.4. 
toukokuu: 8. -9.5. 

Lähiopetuspäivinä opetusta on klo 8.15-15.45. Opetus järjestetään pääsääntöisesti 
ICT-talolla Joukahaisenkatu 3. Muistathan, että muutokset ovat mahdollisia. 

 

Polkuopintojen maksut ja peruutus  
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).  
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Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! Polkuopintopaikka 
voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. TE-
toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen maksutta.  
 
Polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi 
siirryttäessä yhteis- tai väylähaussa. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin 
lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomakkeen löydät täältä.  
 
Lukukausimaksu hyvitetään sinulle, mikäli haet ja tulet valituksi avoimen väylä- tai yhteishaussa 
tutkinto-opiskelijaksi. Hyvitys koskee vain sitä lukukautta, josta tutkinto-opiskeluoikeutesi alkaa. 
 
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-toimiston 
asiakas ja sinulta pyydetään selvitystä opintojesi päätoimisuudesta, lähetä selvityslomake Avoimen 
AMK:n toimistoon: avoinamk@turkuamk.fi. Selvitä jo ennakkoon TE-toimistosta, kuinka monta 
opintopistettä opiskelujesi laajuus tulee olla kuukautta kohden. 

 
Lisätietoja (Koulutus) 
Koulutusvastaava Katja Heikkinen katja.heikkinen@turkuamk.fi 
 

Opinto-ohjaaja Johanna Gadd johanna.gadd@turkuamk.fi 
 

Opintoasiat opintoasiat@turkuamk.fi 

 

Lisätietoja (Avoin AMK) 
Avoimen AMK:n sähköposti on ensisijainen yhteydenottotapa, avoinamk@turkuamk.fi. Mikäli tarvitset 
henkilökohtaista ohjausta opinnoissasi, varaa aika opinto-ohjaajalta. 

Avoimen henkilöstö: 
 
Martin van Wetten, suunnittelija, p. 040 355 0324 
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818 

 

Opinnot ja ajanhallinta 
Ylemmän AMK-tutkinnon opinnot on suunniteltu työelämän ohessa toteutettaviksi. Tämä tarkoittaa 
kuukaudessa keskimäärin yhtä tai kahta kontaktipäivää, jotka ovat arkipäiviä ja joissa sinun odotetaan 

https://www.lyyti.in/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
mailto:katja.heikkinen@turkuamk.fi
mailto:johanna.gadd@turkuamk.fi
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
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olevan läsnä. Kuitenkaan opiskelu ei tapahdu vain lähipäivien läsnäololla, vaan niiden välissä opintoja 
suoritetaan itsenäisesti monimuotomenetelmiä hyödyntäen ja muun muassa eri 
projektiympäristöissä.  

Ota mahdollisuuksien mukaan oma kannettava tietokoneesi mukaan jo ensimmäiselle lähipäivälle. 

Opiskelu aikuisena työn, perheen ja harrastusten ohella on mielenkiintoista ja antoisaa, mutta samalla 
myös haastavaa. Opiskelu on monimuotoista, mutta laajuudeltaan kokopäiväistä. Opinnoissasi sinua 
tuetaan mm. osoittamalla sinulle henkilökohtainen opettajatuutori. Tämän lisäksi koko opiskeluryhmä 
jakaantuu pienempiin tuutoriryhmiin, jolloin muiden opiskelijoiden tuki, nk. vertaistuki, voi toimia 
opintojasi eteenpäin vievänä voimavarana. 

On tärkeää jo ennen opintojen alkua keskustella perheen kanssa opiskelun vaikutuksista myös 
yksityiselämään. Opiskelu tulee täyttämään omaa vapaa-aikaa vieden yhteistä aikaa perheeltä ja 
harrastuksilta. Perheen arjen tehtäviä ja vastuuta siirtyy myös puolisolle tai muille perheenjäsenille 
aiempaa enemmän. Jotkut opiskelijat ovat ottaneet myös opintovapaata kuormittavuuden 
helpottamiseksi. Kunkin opiskelijan omasta taustasta ja elämäntilanteesta johtuen kokemukset 
opiskelun kuormittavuudesta ovat yksilöllisiä. 

Opiskeluun valmistautuminen 
Opiskelusi alkutaivalta helpottaaksemme olemme koonneet tähän hyödyllisiä linkkejä, joihin 
tutustumalla saat esimakua tulevista opinnoistasi Turun ammattikorkeakoulussa. Toivomme, että 
tutustut jo ennakkoon alla olevien linkkien kautta materiaaleihin, jotka antavat tietoa YAMK-
opinnoista, erilaisista toteutustavoista ja opiskelijoiden kokemuksista. 

Ylempi AMK-tutkinto 

• www.arene.fi → ylemmät AMK-tutkinnot 
• www.ylempiamk.fi 

 

Turun ammattikorkeakoulun terveysalan monimuotokoulutuksen ja ylempään AMK-tutkintoon 
johtavan koulutuksen toteutuksista ja toimintamalleista voit lukea julkaisusta: Ahonen, P. & Koivuniemi, 
S. (toim.) 2011. Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin, osa 4 – teemana aikuiskoulutus. Julkaisu on 
maksutta ladattavissa LOKI –verkkopalvelussa http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/ 

Sosiaali- ja terveysalan YAMK koulutus 

Tietoa opinnoista ja muun muassa tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden kertomuksia 
kokemuksistaan löydät verkkosivuiltamme http://www.turkuamk.fi → tutkinnot ja opiskelu 

Opetuksen toteutus ja opetussuunnitelma 

Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat löydät Peppi järjestelmästä → opetussuunnitelmat → 

http://www.arene.fi/
http://www.ylempiamk.fi/
http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/
http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/terveys-ja-hyvinvointi/
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ylemmät AMK-tutkinnot → sosiaali- ja terveysalan koulutus. Ryhmäsi tunnus on YSOTEK19. Peppi 

Tutustu ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöihin 

Osa Turun ammattikorkeakoulun terveysalan ylempään AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa 
tehdyistä opinnäytetöistä on luettavissa sähköisessä muodossa Theseus –verkkokirjastossa. 

Sosiaali- ja terveysalan YAMK koulutusten opinnäytetyöt löytyvät polusta www.theseus.fi → aineistot 
ammattikorkeakouluittain → Turun ammattikorkeakoulu 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) 

Ylemmän AMK -tutkinnon opinnäytetyöt voidaan pääsääntöisesti toteuttaa Turun 
ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI). Tässä linkki terveys ja 
hyvinvoinnin tutkimusryhmien sivuille, hankkeisiin tutustumista varten (Turun AMK – Tutkimus, 
kehity ja palvelut – Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot – terveys ja hyvinvointi 
tutkimusryhmät) 
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja- 
innovaatiot/tutkimusryhmat/#!research_categorym2m=4&s
ort=0 

 

Suosittelemme tutustumista tutkimusryhmiin ja niissä tapahtuvaan TKI –toimintaan. Tulemme 
käsittelemään ensimmäisen lähijakson aikana opintojen toteutusta kokonaisuutena sekä eri 
opintojen toteutumista osana TKI-hankkeita. Lisäksi esittelemme tarjolla olevat TKI-hankkeet, joihin 
voit omalta osaltasi kiinnittyä mukaan oman opinnäytetyösi ja muiden opintojen kautta. 

Kansainvälisyys 

Opintojen aikana voit vahvistaa kansainvälisyysosaamistasi monin eri tavoin. Esim. opiskelijavaihtoon 
liittyviin asioihin voit tutustua nettisivuillamme www.turkuamk.fi → opiskelu → kansainväliset 
palvelut. Aikuisopiskelijalle opiskeluvaihto voi työelämän takia olla erityisen haastavaa, mutta 
suosittelemme jo etukäteen miettimään ainutkertaista mahdollisuutta kansainvälistyä opintojen 
aikana. 

Näköalapaikka ammattikorkeakoulun kansainvälisen verkoston toimintaan on tarjolla osana opintojasi 
Terveys ja hyvinvointi- tulosalueen YAMK koulutuksen kansainvälisellä keväällä 2019. Suosittelemme 
osallistumista kv-viikon päivään. Kotikansainvälistymisellä tarjoamme oivan tilaisuuden myös 
verkostoitumiselle. 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/
http://www.theseus.fi/
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/#!research_categorym2m%3D4%26sort%3D0
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/#!research_categorym2m%3D4%26sort%3D0
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/#!research_categorym2m%3D4%26sort%3D0
http://www.turkuamk.fi/
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