
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Sosionomi (AMK),  
monimuotototeutus, Turku 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosionomiksi! 

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

Ryhmäsi tunnus on MSOSTK18.  

 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat kaksipäiväisellä lähijaksolla 11.-12.1.2018 osoitteessa Ruiskatu 8, 20720 Turku. 

Opintoja on seuraavasti: 

- 11.1. klo 9.00-15.45  
- 12.1. klo 8.15-15.45 

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Ensimmäisellä lähijaksolla tutustutaan ryhmäläisiin ja oppilaitoksen käytänteisiin sekä aloitetaan 
ensimmäiset opintojaksot. 

Jatkossa lähiopetus on pääsääntöisesti kerran viikossa, torstaisin. Tarkemmat lähipäivät ilmoitetaan 
opintojen alussa. Lähiopetuspäivinä opetusta on klo 8.15-15.45. 

Muistilista 

 Postita rokotustietolomake ja tuberkuloosikyselylomake osoitteeseen Opiskeluterveydenhuolto, 
Hämeenkatu 10, 3.krs, 20500 Turku. 

 Valmistaudu ryhmätenttiin. 
 Opinnot alkavat torstaina 11.1.2018 klo 9.00, Ruiskatu 8. 
 Ota ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi henkilöllisyystodistus. 

Rokotustietolomake ja tuberkuloosikyselylomake 

Sosiaalialan opiskelijalta tarvitaan perustiedot terveydestä. Tulosta, täytä ja allekirjoita rokotustietolomake 
ja tuberkuloosikyselylomake mahdollisimman pian, kun saat tietää opiskelupaikastasi ja postita lomakkeet 
osoitteeseen: Opiskeluterveydenhuolto, Hämeenkatu 10, 3.krs, 20500 Turku.  

Opiskeluterveydenhuolto vastaa terveyteen liittyviin kysymyksiin, puh. 02 266 1570. 
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Opintojen toteutus  
Lähiopiskelu toteutuu päiväopetuksena keskimäärin 4-6 päivänä kuukaudessa. Suuri osa opiskelusta 
toteutuu opiskelijan itsenäisenä työnä. Ohjattu harjoittelu on täysipäiväistä opiskelua ja toteutuu 5-10 viikon 
jaksoina. Ensimmäinen harjoittelujakso ajoittuu syksylle 2018.  

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
Jokainen opiskelija laatii koulutuksen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Voit 
valmistautua etukäteen kokoamalla todistukset aikaisemmista koulutuksistasi. 

Hyväksiluvuista kerrotaan opintojen alussa. 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa  

Ammattikorkeakouluopiskelussa siirrytään luokkiin sijoitettujen tietokoneiden käytöstä yhä enemmän 
opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää 
olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien aikana. Lisäksi itsenäinen opiskelu ja verkossa 
tapahtuva ohjaus edellyttävät oman tietokoneen käyttöä.  
Lue yleisohjeistus koneen hankintaan Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf) 

Käyttäjätunnuksen aktivointi 
Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin osoitteessa https://id.turkuamk.fi > 
Rekisteröidy. Palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Katso ohjevideo 
palvelun toiminnasta. Tarvittaessa käyttäjätunnukset voi hakea opintotoimistosta henkilökohtaisesti 
opiskelun alkaessa, jos tunnusten aktivointi tai tunnistautuminen ei onnistu ID-palvelun kautta. 

Ryhmätentti  
Toisena lähipäivänä 12.1.2018 pidetään Johdanto sosiaalialaan (5 op) -opintojakson ryhmätentti 
ennakkomateriaalista:  
- Laki sosiaalialan ammattihenkilöstöstä 817/2015 (www.finlex.fi) 
- Talentia: Ammattihenkilö, Opas sosiaalihuollon ammattioikeuksista, vastuista ja valvonnasta.  
   http://talentia.e-julkaisu.com/2016/ammattihenkilo-opas/   

Lisätietoja 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

Opinto-ohjaaja Erja Salminen erja.salminen@turkuamk.fi  

Koulutusvastaava Anne Merta anne.merta@turkuamk.fi     
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