
  
  

 
   

 Sosionomi (AMK), päivätoteutus  
PSOSTK17                                    

 
Onnittelut saamastasi polkuopiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 
sosionomiksi!  
 
Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen. 

 
Opintojen alkaminen  
 
Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 09.01.2017 klo 16.30 
Ruiskadun toimipisteessä (Ruiskatu 8, Turku) auditorio 131 Matildassa.  
 
Varsinaiset opintosi alkavat maanantaina 9.1.2017 klo 10.00 osoitteessa Joukahaisenkatu 3, 20520 
Turku. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. 
Vertaistuutorit ovat ottamassa sinua aulassa vastaan ja ohjaavat sinut auditorio Omegaan.  
 
Opinnot alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksolla. Opinnot sisältävät 
tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen Turun 
ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä.  
 
 

Muistilista  
 

 Polkuopiskelijoiden vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 09.01.2017 klo 16.30 
Ruiskadun toimipisteessä (Ruiskatu 8, Turku) auditorio 131 Matildassa.  

 Opinnot alkavat maanantaina 9.1.2017 klo 10.00, Joukahaisenkatu 3. Turku  
 Ota ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi:  

- henkilöllisyystodistus  
- rokotustietolomake.  

 

Terveystiedot  
 
Terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot terveydestä. Tulosta Rokotustietolomake ja tuo se 
täytettynä mukanasi ensimmäisenä koulupäivänä. Opiskeluterveydenhuolto vastaa terveyteen liittyviin 
kysymyksiin, puh. 02 266 1570.  



  
  

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

 
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). Lasku lähetetään postitse ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun 
osoitteeseen. 
Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti (esim. sähköpostitse) viimeistään tiistaina 23.8.2016 
avoimen AMK:n toimistoon. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. Jos 
peruutus tehdään 31.8.2016 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun.  
 
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-
toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista  
polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen 
maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan 
lääkärintodistuksen perusteella. 

 
Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijana ei ole mahdollista hakea hyväksi lukuja aiemmista 
opinnoista vaan hyväksi luvut on mahdollista tehdä vasta kun on päässyt tutkinto-opiskelijaksi 
(erillishaun tai yhteishaun kautta). 
 
Sosionomikoulutuksen lukusuunnitelman löydät viimeisen sivun taulukosta. Ryhmän pakollisista 
opinnoista ensimmäisenä vuonna kertyy yhteensä 57 opintopistettä.  
 
Lisää opintopisteitä on mahdollista suorittaa vapaasti valittavina opintoina.  

 Kevätlukukauden 2017 vava-tarjonnasta 
 Kesäopintotarjonnasta 2017 (Tarkemmat tiedot kesälukukaudesta julkaistaan Messissä.) 
 Syyslukukauden 2017 vava-tarjonnasta (Julkaistaan SoleOPS:ssa myöhemmin.) 

 
Lisätietoja vava-opinnoista löytyy Messistä.  

 
Oheisten linkkien kautta pääset tutustumaan opintojaksotarjontaan.  

 Koko ammattikorkeakoulun vapaasti valittavista opinnoista lisätietoa löytyy SoleOPS:ta 
 Terveys ja hyvinvointi -tulosalueen vapaasti valittavat opinnot ovat nähtävillä SoleOPS:ssa 
 Avoimen ammattikorkeakoulun järjestämiin erillisopintojakoille on mahdollista osallistua, 

mikäli toteutuksilla on vapaita paikkoja. Avoimen erillisopintojaksoihin voit tutustua tästä 
linkistä. 

 

https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjOps/tab/tab/sea?ryhma_id=19270672&koulohj_id=2754923&valkiel=fi&stack=push
http://messi/opiskelu/opiskeluammattikorkeakoulussa/26/21/Sivut/etusivu.aspx
http://messi/opiskelu/opiskeluammattikorkeakoulussa/26/5.2/Sivut/etusivu.aspx
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjOps/tab/tab/sea?ryhma_id=19270672&koulohj_id=2754923&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjOps/tab/tab/clr?koulohj_id=9109344&ryhma_id=19566226&menuid=85
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/opintojaksot/


  
  

Vapaasti valittaviin opintoihin suositellaan sosiaali- ja terveysalan opintojaksoja sekä kieli- ja 
kulttuuriopintoja. Vava-opintojen kohdalla kannattaa arvioida, kuinka opintojakso tukee omaa 
ammatillista kasvua. Voit keskustella soveltuvista opintojaksoista esimerkiksi opettajatutorisi kanssa.  

 
Lisätietoja  
 
Avoimen AMK:n toimisto on avoimen AMK:n opiskelijan ensisijainen yhteydenottopaikka. 
Otathan rohkeasti yhteyttä mitä tahansa kysymyksiä ilmaantuukin.  
 
Avoimen henkilöstö:  
Elina Karaus, suunnittelija, p. 050 5985 515 
Anne Lämsä, suunnittelija p. 044 9072 056 
Anne Hakala, opintosihteeri, p. 050 5985 818 
Leena Metsävuori, suunnittelija (erillishaut), p. 044 9074 999 
 
Koulutuksen yhteyshenkilöt: 
Opintotoimisto opintotoimisto.ruiskatu@turkuamk.fi  
Opinto-ohjaaja Marja Naatula marja.naatula@turkuamk.fi  
Koulutusvastaavat Johanna Gadd ja Tiina Laakso johanna.gadd@turkuamk.fi ja 
tiina.laakso@turkuamk.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tiina.laakso@turkuamk.fi


  
  

Sosionomikoulutus (Turku) (PSOSTK17) 

   Laajuus 
1. vuosi 

(2017 - 2017) 

 PERUSOPINNOT PERUSOP 70 52 

 

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot OK100127 5.0 
 

 

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1002354 1.0 1 

 

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1002355 1.0 1 

 

Tutkimus ja kehittäminen OK700135 10.0 
 

 

Tietotekniikka ja tutkimustoiminnan perusteet 7081204 5.0 5 

 

Perusopinnot I OK700134 10.0 
 

 

Suomen kieli ja viestintä 1001006 3.0 3 

 

English Professional Skills, B1 1001004 3.0 3 

 

Ensiapu 7081146 1.0 1 

 

Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1 OK100114 3.0 
 

 

Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114 1.0 1 

 

Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115 2.0 2 

 

Perusopinnot II. Sosiaalialan ammatillisen työn lähtökohdat OK700136 15.0 
 

 

Johdanto sosiaalialaan 7081148 5.0 5 

 

Suomalainen elämä, arki ja yhteiskunta 7081149 5.0 5 

 

Johdanto hyvinvointipalvelujärjestelmään 7081205 5.0 5 

 

Perusopinnot III. Sosiaalialan asiakastyön perusteet OK700137 15.0 
 

 

Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka 7081206 5.0 5 

 

Asiakastyön prosessi 7081207 5.0 5 

 

Yhteisöt, ryhmät ja elämäntavat 7081208 5.0 5 

 

Perusopinnot IV. Sosiaalialan asiakasryhmät ja asiakastyö OK700138 15.0 
 

 

Kasvatustyö ja lastensuojelu 7081210 5.0 5 
 HARJOITTELU HARJO 45 5 

 

Perusopintojen harjoittelu OK700140 15.0 
 

 

Asiakastyön projektiharjoittelu 7081188 5.0 5  
Laajuudet yhteensä vuosittain 

 
57 

   

  

https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_TotSuun/tab/nop/sea?ryhma_id=20596323&opinvuos=1&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_TotSuun/tab/nop/sea?ryhma_id=20596323&opinvuos=1&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_okYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=18665977&id2=20596378&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=18665992&id2=20596380&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=18666022&id2=20596382&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_okYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=8435555&id2=20596334&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=18631482&id2=20596338&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_okYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=8435526&id2=20596340&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=2825829&id2=20596342&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=2823101&id2=20596350&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=8435575&id2=20596352&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_okYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=7392989&id2=20596726&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=7393017&id2=20596728&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=7393259&id2=20596730&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_okYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=8435620&id2=20596354&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=8435657&id2=20596356&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=8435689&id2=20596358&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=18631500&id2=20596360&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_okYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=8435752&id2=20596362&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=18631522&id2=20596364&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=18631545&id2=20596366&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=18631594&id2=20596368&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_okYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=8435849&id2=20596370&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=18631719&id2=20596374&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_okYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=8436328&id2=20596480&valkiel=fi&stack=push
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=20596323&opinkohd=8476459&id2=20596482&valkiel=fi&stack=push


  
  

Sosionomi(AMK) päivätoteutus 

Moikka moi! Superisti onnea tuleva sosionomiopiskelija ja tervetuloa meidän mahtavaan joukkoon. 
Koulu alkaa 9.1.2017 orientoivilla (KoTe 1) päivillä. Olemme sinua vastassa heti ensimmäisenä 
koulupäivänä ja tunnistat meidät tuutor-paidoista, viininpunaisista haalareista sekä kovasta naurusta 
(Saga) ja … stä (Aku) ja … sta (Akseli). Matkaamme luokkasi mukana koko ensimmäisen vuoden, joten 
tulemme varmasti tutuiksi! Varsinkin koulun alussa näet meitä usein koulussa sekä koulun ulkopuolella. 
Tarkoituksemme on tutustuttaa sinut ja luokkakaverisi opiskelijan ihmeelliseen elämään. Ensimmäisien 
päivien aikana saatat kärsiä infoähkystä, mutta lupaamme, että kaikki selkiintyy aikanaan. Olemme 
täällä sinua varten ja autamme aina tarpeen tullen, joten tule rohkeasti vetämään hihasta (Cilla) tai 
lahkeesta (Maiju), jos jokin asia mietityttää. 

Ensimmäisien päivien aikana tutustutamme sinut koulurakennukseen ja sen tapoihin, ja tietysti uusiin 
luokkatovereihisi. Olemme suunnitelleet ensimmäiselle viikolle hauskoja ja rentoja iltaohjelmia. 
Merkkaa siis heti kalenteriisi ensimmäiset illanistujaiset 9.1.2017 klo 18. Olisi kivaa päästä heti 
tutustumaan teihin kaikkiin koulun ulkopuolella. 

Lisäksi olemme suunnitelleet teille aloitusleirin 12.-13.1. Infoamme paikasta myöhemmin. Emme 
valitettavasti osaa vielä sanoa leirin tarkkaa hintaa, mutta yleensä summa on ollut noin 10-15e. Se 
sisältää majoituksen sekä ruokailut. Tarkoituksena on 
viettää aikaa yhdessä ja tutustua muihin luokkatovereihin 
sekä saada pientä lisäinfoa opiskelijaelämästä. 
Toivomme, että kaikki pääsisivät mukaan leirille, sillä 
siitä tulee huippua! 

Tiedämme kokemuksesta, että olette aivan täpinöissänne 
uudesta opiskelupaikasta. Olemmekin jo luoneet 
luokallenne oman Facebook-ryhmän nimellä PSOSTK17, 
johon voit käydä liittymässä vaikka jo heti tämän kirjeen 
luettuasi. Voitte myös ottaa jo ennen koulun alkua 
yhteyttä, sillä löydätte meidätkin Facebook-ryhmästä. 
Tulehan kouluun avoimin mielin ja omana itsenäsi, niin 
mekin teemme. 

TAMMIKUUSSA NÄHDÄÄN! 

TERKUIN TEIDÄN TUUTORIT! 

 


