
Bioanalytiikka (AMK), 
päivätoteutus PBIOS19 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan bioanalyytikoksi! 

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 ja riittävä näkökyky 
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. 

 
Bioanalyytikko-opiskelijalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali 
värinäkö. Tulosta lomake Todistus näkökyvystä ja tuo se täytettynä mukanasi ensimmäisenä 
koulupäivänä.  

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 Turun ammattikorkeakouluun. ☺ Orientoivat päivät alkavat 28.8. klo 9 ja me 
tutorit olemme teitä vastassa koululla. (ICT-city, Joukahaisenkatu 3-5) 

Tässä meiltä tutoreilta muutama vinkki ennen koulun alkua: 

 Jos tarvitset opiskelijakortin, suosittelemme sen hankkimista ennen koulun alkua. Näin vältät 
ruuhkat. Opiskelijakortin voit tilata osoitteesta www.slice.fi/upload. Ennen opiskelijakortin 
tilaamista sinun on oltava TUOn jäsen. TUOn jäseneksi voit liittyä osoitteessa 
https://opiskelijakunta.net/ 

 Oma tietokoneen hankkiminen on suositeltavaa 
 Oman auton kanssa kulkevien kannattaa varautua parkkipaikkojen vähäisyyteen, siksi 

suosittelemme bussilla tai pyörällä kulkemista. Linjat 32, 32A, 42 ja 60 kulkevat koulujen 
läheisyyteen. Aikataulut ja reittiopas löytyvät Fölin sivuilta. 

 Etenkin uusille, mutta miksei myös vanhoillekin turkulaisille on luvassa TurkuTour 29.8, joten 
laittakaahan kalenteriin ylös. Olisi hienoa, jos mahdollisimman moni pääsisi tulemaan! 

 Syksyn alustavan lukujärjestyksen löytää osoitteesta https://lukkari.turkuamk.fi/ hakusanalla 
pbios19. 

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/79/5e/795e04b7-b83f-4a14-b1c6-f9a01d760f77/bioanalyytikko_silmalaakarin_lausunto_2018.pdf
http://www.tys.fi/
https://opiskelijakunta.net/
https://lukkari.turkuamk.fi/


 Muistakaa käydä optikon näöntarkastuksessa ja ottaa ensimmäisenä koulupäivänä todistus siitä 
mukaan! Koulun infokirjeessä lisää tietoa. 

Käy heti liittymässä Facebookissa ryhmään PBIOS19, me tutorit laitetaan sinne infoa jo ennen koulun 
alkua. Koulun alussa luomme teille myös yhteisen WhatsApp-ryhmän. Mikäli ette ole Facebookissa, meitä 
voi lähestyä myös sähköpostin kautta. ☺ 

Koulun alkaessa kannattaa varautua muutamiin opiskeluun liittyviin hankintoihin, mm. nimineula (n. 5e) 
ja kulkukortti, jolla pääsee Medisiina D:n pukuhuoneisiin (n. 16e). Hankittavaksi tulee myös vaatteet 
laboratoriotyöskentelyä varten, mutta saatte vielä lisäinfoa kaikista näistä opiskeluiden alkaessa. 
Haalareiden hankinta on vapaaehtoista ja ne voi ostaa TSTSn toimistolta koululta. Pakollisia 
kirjahankintoja ei ole. ☺ 

Meille tutoreille saa laittaa aina viestiä, jos jokin asia mietityttää. Avoimen AMKn opiskelijat voivat olla 
yhteydessä Mariaan ja Katarinaan. Nauttikaa vielä lomasta ja lämmöstä, syksyllä nähdään! ☺ 

Terveisin vertaistutorinne Maria, Vilma, Camilla ja Katarina 

Yhteystiedot: 
maria.varjonen@edu.turkuamk.fi 0408555577 
vilma.kaljonen@edu.turkuamk.fi 0440101887 
camilla.roine@edu.turkuamk.fi 0400214115 
katarina.tapaninmaki@edu.turkuamk.fi 0443114800 

Lisätietoja 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

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

 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! 
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