
   
 

Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan hammasteknikoksi 

Turun ammattikorkeakoulussa! Tästä kirjeestä löydät tarkemmat ohjeet oman opiskeluryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen sekä vertaistuutorien tervehdyksen. 

Opiskeluryhmäsi tunnus on PHAMMS21. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: ke 25.8.2021 klo 9.00 

• Paikka: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku, ICT-City, sisääntuloaula 

• Ryhmätunnus: PHAMMS21 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Opiskelukustannukset ja ennakkotehtävä 

Aloituskuluja hammasteknikkokoulutuksessa tulee noin 200–250 € (alakohtaiset työkalut, työvaatteet 

ja oppikirja). Opintojen aikaista työharjoittelua hammaslaboratorioissa on myös Turun ulkopuolella, 

mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia. 

Mieti ennen kouluun saapumista, miten esittelet itsesi muille opiskeluryhmäsi jäsenille opintojen 

alussa. Esim. ikä, kotipaikka, aikaisempi opiskelu tai työskentely. Pohdi myös mikä sai sinut 

kiinnostumaan hammastekniikasta ja mitä tiedät siitä ennestään. 

Rokotussuojan selvitys 

Opintojen aikana tehtävissä työharjoitteluissa voidaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vaatia 

tietyt voimassa olevat rokotukset (Tartuntatautilaki 48§). Rokotusten tarve hammastekniikan 

opiskelijoilla riippuu hyvin paljon siitä, onko työharjoittelussa asiakas-/potilaskontakteja tai 

pistotapaturmariskiä.  

Rokotussuojan arviointi tehdään opintojen alussa. Selvitäthän siis aiemmin saamasi rokotukset. Omat 

rokotustiedot saat rokotuskortista tai siitä hoitoyksiköstä (esim. kouluterveydenhuolto, 

työterveyshuolto jne.), missä sinut on rokotettu. Rokotussuojan arvioinnista on lisäohjeita YTHS:n eli 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (opiskeluterveydenhuollon) verkkosivuilla. Siellä voit täyttää 

https://www.yths.fi/palvelut/tartuntatautien-ehkaisy/tartuntatauti-ja-rokotusohjeistus/rokotusohjeet/
https://www.yths.fi/palvelut/tartuntatautien-ehkaisy/tartuntatauti-ja-rokotusohjeistus/rokotusohjeet/


   
 
itsearviointilomakkeen. Huomaathan kuitenkin, että polkuopiskelijat eivät ole oikeutettuja 

opiskelijaterveydenhuoltoon – mahdolliset puuttuvat rokotteet voit hankkia oman terveysasemasi 

kautta. 

Mikäli rokotusten suhteen on epävarmuutta ja rokotussuojasi vaatii selvittelyä, niin selvittelytyö 

kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.  

Lisäohjeet tietokoneen hankintaan 

Opinnoissa tarvitaan kannettavaa tietokonetta. Osa opiskelutiloista on ns. BYOD-tiloja (Bring Your Own 

Device) ja opiskelussa käytetään paljon sähköisiä materiaaleja. Perustason laite kirjoittamiseen ja netin 

käyttöön riittää. Tietokoneessa tulisi kuitenkin olla toimiva kamera, jotta videoyhteys etäopetuksessa 

ja etätenteissä on mahdollinen. Opiskelua voivat helpottaa myös mikrofonilla varustetut kuulokkeet. 

Opiskelijan on mahdollista saada apua tunnuksiin, laitteisiin ja järjestelmiin liittyvissä asioissa IT-

palveluistamme. 

Vertaistuutorien tervehdys 

Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta, ja tervetuloa aloittamaan hammastekniikan opinnot Turun 

AMK:ssa! Olemme vertaistuutorinne Kia, Henrik ja Julia. Olemme keränneet teille pienen infon 

opintojen alkuun liittyen. 

Opintonne alkavat keskiviikkona 25.8. klo 9.00. Paikkana toimii ICT-City osoitteessa Joukahaisenkatu 3-

5.  Me tutorit olemme vastassa ICT-Cityn aulassa ja meillä on päällä turkoosit haalarit. Orientoivilla 

päivillä tutustumme toisiimme ja koulun tiloihin. Päivän aikana käymme yhdessä lounaalla, varaathan 

mukaan maksukortin. Koulun kahviosta on myös mahdollista ostaa välipalaa päivän aikana. Kannattaa 

ottaa mukaan jonkinlaiset muistiinpanovälineet/kalenteri. Et tarvitse omaa tietokonetta orientoivilla 

päivillä. 

 

Orientoivien päivien aikataulu:  

• Ke 25.8. 9:00-15:00 

• To 26.8. 9:00-15:00 + mahdollinen iltaohjelma ☺ 

• Pe 27.8. 10-15:00 



   
 
 

Kulkeminen  

Koulun lähistöllä on maksullista parkkitilaa hyvin rajallisesti, joten kannattaa saapua jollain muulla 

kulkupelillä. Kauppatorilta pääset koululle busseilla nro 32, 42, 60 ja 221. Lisätietoa löydät osoitteesta 

www.föli.fi. 

Yhteydenpito ryhmän kesken ja vertaistuutoreiden yhteistiedot 

Luomme PHAMMS21-ryhmälle WhatsApp-ryhmän, johon liitämme sinut. Jos kutsua ei ala kuulua, voit 

laittaa meille viestiä aiheesta. Tavoitat meidät myös sähköpostilla:  

kia.juhola@edu.turkuamk.fi / puh. 0451104686 

henrik.haarala@edu.turkuamk.fi / puh. 0445300694 

julia.lammi@edu.turkuamk.fi / puh. 0452379790 

Muuta  

Kannattaa lähettää kaikki tarvittavat asiakirjat ja hoitaa Turun AMK:in (turkuamk.fi > tutkinnot ja 

opiskelu > uusille opiskelijoille > Avoimen AMK:n opiskelijat) sivuilla pyydettävät toimenpiteet jo ennen 

opintojen alkua. Lisäksi voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin osoitteessa 

https://id.turkuamk.fi > Rekisteröidy. Käyttäjätunnuksen aktivointi onnistuu noin viikkoa ennen 

opintojen aloitusta. Käyttäjätunnukset voi hakea myös aloituspäivänä opintotoimistosta, jos 

tunnistautuminen tms. ei onnistu.  

Koulun alussa tulee pieniä hankintoja, kuten työvaatteet ja –välineet. Teemme tilaukset yhdessä, joten 

et tarvitse etukäteen mitään.  

Jos jokin jäi askarruttamaan mieltä, ole rohkeasti yhteydessä WhatsAppissa tai sähköpostin kautta 

vertaistuutoreihin!  

http://www.föli.fi/
mailto:kia.juhola@edu.turkuamk.fi
mailto:henrik.haarala@edu.turkuamk.fi
mailto:julia.lammi@edu.turkuamk.fi
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/avoinamk/
https://id.turkuamk.fi/


   
 
Lisätietoa 

Lisätietoja opintojen aloitukseen liittyen voi kysellä sähköpostitse opintotoimistosta 

opintoasiat@turkuamk.fi tai opinto-ohjaajalta: Henna Vuoriranta henna.vuoriranta@turkuamk.fi ja puh. 

+358 40 355 0165 (tiedustelut 9.8.2021 alkaen). 

Polkuopinto-oikeuteen tai lukukausimaksuihin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä avoimeen 

AMK:hon, avoinamk@turkuamk.fi.  
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