
Sosionomi (AMK), verkkototeutus  

PSOSS20V  

Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosionomiksi!  

Opintojen aloitus ja eteneminen  

Opintosi alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1–opintojaksolla. Opinnot toteutetaan Korona-

tilanteen takia aikaisemmin ilmoitetusta poiketen verkko-opintoina Zoom verkko-oppimisympäristössä. 

Opinnot alkavat keskiviikkona 26.8.2020 klo 9.00 verkko-osoitteessa: 

https://turkuamk.zoom.us/my/juhanmeeting  (katso kirjeen lopussa oleva lisäinfo). Opiskelupaikan 

vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Verkkoneuvotteluympäristössä toteutettavaien päivien aikataulu:  

Ke 26.8 klo 9-15.30,  

To 27.8 klo 8.15 -16.00  

Pe 28.8 klo 8.15 -14.00  

Päivien aikana tutustutaan muun muassa opiskeluryhmään, oppimisympäristöihin ja opintojen sisältöihin 

sekä etenemiseen. Lisäksi perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. 

Ohjelman ja aikataulun löydät toteutussuunnitelmasta.  

https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/PSOSS20V/course_unit/943 

Kolmen ensimmäisen päivän jälkeen opintosi jatkuvat harjoitteluja lukuun ottamatta verkossa. 

Peruuntuneiden lähipäivien takia yritämme löytää tuutoreille ja opiskelijoille sopivan lähipäivän Turussa 

joulukuussa 2020.  

Syksyllä 2020 sinun pitää varata aikaa ja työskentelyrauhaa tiistaisin ja torstaisin klo 16.30 - 18.30 

verkkoneuvotteluna käytäviä opetus- ja ohjaustapaamisia varten. Heti opintojen alusta alkaen käytössäsi 

tulee olla tietokone, kuuloke-mikrofoni sekä tietokoneessa oleva tai erillinen videokamera 

verkkoneuvotteluja varten sekä nopea internet yhteys.  

Ensimmäisinä opiskelupäivinä varmistamme henkilöllisyytesi.  

Rokotussuojan selvitys  

Vastaa sähköiseen rokotus- ja terveyskyselyyn. Toimintaohjeet alla olevasta linkistä. 

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/ec/56/ec564527-ec46-4776-9953- 

1c8264a3afcf/info_rokotusselvityksista_2020.pdf 

 Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon virka-aikana puh 02-266 15 

70.   

Selvitys aiemmista opinnoista (hyväksiluvut)  

Sinulla on mahdollisuus hakea hyväksilukua aiempien opintojesi perusteella. Hyväksilukumenettelystä 

kerrotaan heti alkuopintojen aikana.  

Opiskelukustannukset  

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

https://turkuamk.zoom.us/my/juhanmeeting
https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/PSOSS20V/course_unit/943
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/ec/56/ec564527-ec46-4776-9953-%201c8264a3afcf/info_rokotusselvityksista_2020.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/ec/56/ec564527-ec46-4776-9953-%201c8264a3afcf/info_rokotusselvityksista_2020.pdf


Asunto  

Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä on mahdollisuus anoa asuntoa www.tys.fi  

Lisätietoja  

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi  

Opinto-ohjaaja Marja Naatula marja.naatula@turkuamk.fi 10 8.2020 alkaen  

Opettajatuutorit Juha Knuuttila juha.knuuttila@turkuamk.fi ja Susanna Virta susanna.virta@turkuamk.fi  

Zoom-ohje 26.8.2020 aloitusta varten 

1. Zoom-tapaamisen osoite on: https://turkuamk.zoom.us/my/juhanmeeting  

2. Opintojen aloitus 26.8 klo 9.00 tapahtuu Zoom-verkkoneuvotteluympäristössä 

3. Kirjaudu linkistä tapaamiseen. Jos kirjautumisen yhteydessä Zoom pyytää lataamaan laajennuksen 

koneellesi, voit tehdä sen. Voit tarvittaessa kirjautua verkkoneuvottelutilaan myös Zoomin 

tarjoaman linkin kautta 

4. Vapaaehtoinen koekirjautumisaika Zoom-neuvotteluumme on 26.8 klo 8-8.30. Juha Knuuttila 

päivystää 26.8 myös puhelimitse klo 8-10, jotta saamme kaikki mukaan varmasti tapaamiseemme. 

5. Mikäli sinulla on Zoomiin liittyviä kysymyksiä, voit laittaa niitä Juhalle ennen 26.8 tapaamistamme 

yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen 

Tervetuloa aloittamaan sosionomiopintojasi! 

 

http://www.tys.fi/
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:susanna.virta@turkuamk.fi
https://turkuamk.zoom.us/my/juhanmeeting

