
   
 

Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä kirjeestä löydät tarkemmat ohjeet oman 

ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Turun AMK:n verkkosivuilta löydät myös Uuden opiskelijan oppaan, jossa on lisätietoa opintojen 

aloittamisesta: 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 25.8.2021, klo 9.00 

• Paikka: Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku, Medisiina D, Lauren sali 2 

• Ryhmätunnus: PBIOS21 

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

Tarkempi ohjelma ja lukujärjestys ilmoitetaan opintojen alkaessa. Ensimmäisten kolmen 

orientaatiopäivän aloitus- ja päättymisajankohdat ovat seuraavat: 

• ke 25.8.2021 klo 9.00–15.00 

• to 26.8.2021 klo 9.00–15.00 

• pe 27.8.2021 klo 10.00–15.00 

Lounas (omakustanteinen) syödään kampuksen ravintolassa sopivana ajankohtana ohjelman lomassa. 

Ennakkotehtävä 

Liity Facebook-ryhmään ”PBIOS21”, mikäli sinulla ei ole Facebook-tiliä, etkä halua tehdä sellaista, voit 

olla yhteydessä vertaistuutoreihin myös tekstiviestillä (yhteystiedot alempana). 

Perehdy hiukan hankintoihin, jotka tulevat eteen koulutuksen alussa 

• Vaatteet laboratoriotyöskentelyä varten (max. 100 €) 

o Kannattaa perehtyä mahdollisiin opiskelija-alennuksiin 

o Liikkeitä esim. Image Wear, Kitca 

o Vaatteiden tulee olla valkoiset, paita lyhythihainen (ei lääkärintakki) 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/uuden-opiskelijan-opas/


   
 

• Kulkulätkä (n. 15 €) ja nimineula (n. 5 €) (näistä lisätietoa opintojen alkaessa) 

• Muista aktivoida koulun käyttäjätunnukset, lisäohjeita saat Turun AMK:n verkkosivuilta  

 

Näkövaatimukset ja rokotussuojan selvitys 

Bioanalytiikan koulutukseen hyväksytyiltä opiskelijoilta vaaditaan optikon, optometristin tai 

silmälääkärin lausunto näkökyvystä kliiniseen laboratoriotyöhön. Lisätietoa löydät osoitteesta 

ammattikorkeakouluun.fi. Toimita lausunto hakijapalveluille 27.8.2021 mennessä e-lomakkeella.   

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. Huomaathan 

kuitenkin, että polkuopiskelijat eivät ole oikeutettuja opiskelijaterveydenhuoltoon – mahdolliset 

puuttuvat rokotteet saat omalta terveysasemaltasi. 

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. 

https://id.turkuamk.fi/frontpage
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/b5/be/b5bef54d-0ad5-442a-a0e9-29b2bf299dbd/lausunto_nakokyvysta_bioanalytiikan_opiskelua_varten.pdf
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/287/lomake.html
https://www.yths.fi/palvelut/tartuntatautien-ehkaisy/tartuntatauti-ja-rokotusohjeistus/rokotusohjeet/
https://www.yths.fi/palvelut/tartuntatautien-ehkaisy/tartuntatauti-ja-rokotusohjeistus/rokotusohjeet/


   
 
Lisätietoa 

Lisätietoja opintojen aloitukseen liittyen voi tarvittaessa kysellä sähköpostitse opintotoimistosta 

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

+358 40 355 0165 (tiedustelut 9.8 lähtien). 

Polkuopinto-oikeuteen tai lukukausimaksuihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä avoimen AMK:hon, 

avoinamk@turkuamk.fi.  

Vertaistuutorien tervehdys 

SYKSYN 2021 UUSILLE BIOANALYYTIKKO-OPISKELIJOILLE 

ONNITTELUT OPISKELUPAIKASTA! 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun. Orientoivat päivät toteutuvat Medisiina D-

rakennuksessa, osoitteessa Kiinanmyllynkatu 10. Koulu alkaa keskiviikkona 25.8.2021 kello 9:00. Me 

vertaistuutorit olemme teitä vastassa Medisiina D:n aulassa.  

Muutama vinkki ennen koulun alkua:  

• 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.  

• Syksyn alustavan lukujärjestyksen löytää lukkarikoneesta, valitse ”Hae ryhmiä” ja kirjaa 

hakusanaksi PBIOS21. Huomioithan, että lukujärjestyksiin voi tulla muutoksia ja seuraavan 

viikon lukujärjestys varmistuu aina edeltävän viikon torstaina.  

• Muistathan käydä myös optikon näöntarkastuksessa ja toimittaa lausunnon näkökyvystä e-

lomakkeella (ohje yllä) 

• Käyhän liittymässä Facebookissa ryhmään PBIOS21, me tuutorit laitellaan sinne infoa jo ennen 

koulun alkua. Koulun alussa luomme teille myös yhteisen WhatsApp- ja Discord-ryhmän. Mikäli 

et ole Facebookissa, meitä voi lähestyä myös sähköpostin tai tekstiviestin kautta.  

• Haalareiden hankinta on vapaaehtoista ja ne voi ostaa TSTS:n (Turun ammattikorkeakoulun 

sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yhdistys) toimistolta koululta. Pakollisia kirjahankintoja 

ei ole.  

mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:henna.vuoriranta@turkuamk.fi
mailto:avoinamk@turkuamk.fi
https://lukkari.turkuamk.fi/#/schedule


   
 

 

 

Meille tuutoreille saa laittaa aina viestiä, jos jokin asia mietityttää. Nauttikaa vielä lomasta ja 

lämmöstä, syksyllä nähdään!  

 

Terkuin tuutorit Anniina, Nelli, Vivianne, Jonne ja Rita 

 

Yhteystiedot: 

anniina.t.saarinen@edu.turkuamk.fi  puh. 0443366037 

nelli.pietila@edu.turkuamk.fi   puh. 0503615154 

vivianne.reitama@edu.turkuamk.fi  puh. 0451116432 

jonne.lahdenmaa@edu.turkuamk.fi  puh. 0456486717 

rita.sinisalo@edu.turkuamk.fi   puh. 0401768692 
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