
   
 

Sosionomi (AMK), verkkototeutus  
 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.  

 

Opintojen aloitus  

Aloitusaika: ma 10.1.2022 klo 9.00  

Paikka: Joensuunkatu 7, Salo 

Ryhmätunnus: PSOSK22V  

Vertaistuutorit ovat ottamassa sinua aulassa vastaan ja ohjaavat sinut oikeaan paikkaan. Opintosi 

alkavat kolmen päivän orientaatiojaksolla. Nämä lähipäivät ovat osa Sosionomin ammatillinen 

kehittyminen 1, (3 op) opintojaksoa. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnä olevaksi 

ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.   

Ota mukaan:   

Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

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

Lähipäivien alustava aikataulu:  

Ma 10.1 klo 9.00–15.00 

Ti 11.1 klo 8.15–15.00 

Ke 12.1 klo 8.15–15.00 



   
 
Päivien aikana tutustutaan muun muassa opiskeluryhmään, oppimisympäristöihin ja opintojen 

sisältöihin sekä etenemiseen. Lisäksi perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja 

työyhteisönä. Tarkemman aikataulun ja ohjelman löydät opinto-oppaasta https://opinto-

opas.turkuamk.fi/ ryhmätunnuksellasi Sosionomin ammatillinen kehittyminen 1 opintojakson sivulta. 

Tiedot päivittyvät joulukuun alussa, eli käy vielä joulukuussa tarkistamassa ohjelma. 

Ensimmäisen lähipäivien jälkeen opintosi tapahtuvat harjoitteluja lukuun ottamatta verkossa. 

Keväällä 2022 sinun pitää varata aikaa ja työskentelyrauhaa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 

16.00-18.00 Teams tms. verkkoneuvotteluna käytäviä opetus- ja ohjaustapaamisia varten.   

 

Rokotussuojan selvitys 

Opintojen aikana tehtävissä työharjoitteluissa voidaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vaatia 

tietyt voimassa olevat rokotukset (Tartuntatautilaki 48§). 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 itsearviointilomakkeen. Mikäli rokotusten 

suhteen on epävarmuutta ja rokotussuojasi vaatii selvittelyä, niin selvittelytyö kannattaa aloittaa 

hyvissä ajoin. Mahdolliset puuttuvat rokotukset voit täydentää opiskelijaterveydenhuollossa opintojen 

alettua. Rokotukset ovat ilmaisia. Lisätietoja saa opintojen alussa YTHS:n pitämässä infotilaisuudessa. 

 

Opintojen hyväksilukeminen  

Sinulla on mahdollisuus hakea hyväksilukua aiempien opintojesi ja osaamisesi perusteella. 

Hyväksilukumenettelystä kerrotaan heti alkuopintojen alussa.   
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Vertaistuutoreiden tervehdys  

Vertaistuutoreiden tervehdys julkaistaan tällä sivustolla joulukuun alussa.  Käy lukemassa tämä 

tervehdys, niin saat vielä lisätietoja opintojen aloituksesta ja voit olla heihin yhteydessä ennen 

opintojen alkua. 

 

Lisätietoa  

Opintotoimistosta opintoasiat@turkuamk.fi sekä opinto-ohjaaja Marja Naatula 

marja.natula@turkuamk.fi ja opettajatuutorit janina.luoto@turkuamk.fi ja susanna.virta@turkuamk.fi 

Olet lämpimästi tervetullut aloittamaan verkko-opintosi lähipäivillä Salossa! 
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