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Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosionomiksi! 

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

 
Opintojen aloitus ja eteneminen  
Opintosi alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1–opintojaksolla Turussa 29.8. – 31.8.2018.  
Aloitus keskiviikkona 29.8.2018 klo 9.00 osoitteessa Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. Vertaistuutorit ovat 
sinua vastassa ja ohjaavat sinut oikeaan paikkaan. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi 
ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Päivien aikana tutustutaan muun muassa opiskeluryhmään, oppimisympäristöihin ja opintojen sisältöihin 
sekä etenemiseen. Lisäksi perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. 
Orientaatiopäivien aikataulu on 9:00 – 17:00. 

Kolmen ensimmäisen lähipäivän jälkeen opintosi tapahtuvat harjoitteluja lukuun ottamatta verkossa. 
Syksyllä 2018 sinun pitää varata aikaa ja työskentelyrauhaa ma 16.00 -18.00 ja ke 16.00 -18.00 Skype 
verkkoneuvotteluna käytäviä opetus- ja ohjaustapaamisia varten.  

Heti opintojen alusta alkaen käytössäsi tulee olla verkkoneuvotteluja varten nopea internet yhteys.  

Ota ensimmäisenä opiskelupäivänä mukaasi: 

- henkilöllisyystodistus 

- tarvittavat alkuperäiset todistukset 

- oma tietokone ja kuuloke-mikrofoni sekä tietokoneessa oleva tai erillinen videokamera 

Lue yleisohjeistus koneen hankintaan 
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf 

Rokotussuojan selvitys 
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot rokotuksista ja terveydestä. Tietojen keruu 
toteutetaan sähköisellä lomakkeella. Vastaa mahdollisimman pian, kun saat tiedon opiskelupaikastasi. 

Linkistä http://www.turku.fi/uutinen/2018-03-05_opiskelijoiden-rokotussuojan-selvitys-onnistuu-
sahkoisesti löytyy otsikko Sähköinen lomake opiskelijoille. Se vie sähköiseen tunnistautumiseen, jonka 
voit tehdä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  
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Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen, ota yhteyttä 
opiskeluterveydenhuoltoon puh. 02 266 1570. 

Ensin tehdään sähköisten palveluiden käyttösopimus. Sähköisen sopimuksen ja ohjeet löydät linkistä 
https://www.turku.fi/uutinen/2015-10-20_sahkoisen-asioinnin-sopimuksen-voi-tayttaa-ja-lahettaa-
verkossa 

Sopimusta tehtäessä on tärkeää, että muistat antaa luvan sekä tekstiviestillä että web-viestillä 
annettaviin vastauksiin. Sähköisen sopimuksen teon jälkeen täytät lomakkeen Kysymykset sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijoille.  

Terveydenhoitaja katsoo vastaukset jo kesän aikana ja tarvittaessa ohjeistaa, miten toimit jatkossa.  
Mikäli kaikki rokotukset ja muut selvitykset ovat jo kunnossa, saat paluuviestissä kirjallisen todistuksen 
sopivuudestasi harjoitteluun. 

Opiskeluterveydenhuolto vastaa terveyteen liittyviin kysymyksiin, puh. 02 266 1570. 
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.  

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

Vertaistuutorien tervehdys 
”MEGAMAHTAVAT ONNITTELUT!  

Suuret onnittelut meiltä tuutoreilta – olet valinnut antoisan ja mielenkiintoisen opinalan! Olemme sinua 
vastassa ensimmäisenä päivänä, kun saavut kouluun ja opastamme sinua täällä koulussa lähipäivien ajan 
ja jatkossa verkon kautta. Meidän tehtävänämme on helpottaa sinun sopeutumistasi opiskeluun, joten 
meiltä kuuluu ja saa kysyä ihan mitä vaan tuleekin mieleen, vaikka jo ennen opiskelun alkua!  

Olemme luoneet vain ja ainoastaan teitä varten Facebook-ryhmän, jossa voitte tutustua meihin ja uusiin 
opiskelijatovereihinne: Sosionomi verkko-opiskelijat 2018. Jos haluat jo etukäteen omatoimisesti tutustua 
opiskeluusi liittyviin asioihin, tutustuthan sivuihin www.turkuamk.fi 

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat - TASOKAS ry, tukee yhteisöllisyyttä sekä ajaa 
sosionomiopiskelijoiden oikeuksia.  

Otathan nyt jo nämäkin somet haltuun!  Facebook: Tasokas ry ,Instagram: Tasokasry 

Näkemisiin vertaistuutorinne Sissi  sissi.lehto@edu.turkuamk.fi ja Nea  nea.virtanen@edu.turkuamk.fi ” 
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Lisätietoja 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

Opinto-ohjaaja Marja Naatula marja.naatula@turkuamk.fi  

Koulutusvastaavat Niina Vuoristo ja Tiina Laakso niina.vuoristo@turkuamk.fi ja tiina.laakso@turkuamk.fi 

Tervetuloa aloittamaan sosionomiopintojasi! 
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