
 

Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 

PSUUNS18 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan suuhygienistiksi! 

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

 
Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat keskiviikkona 22.8.2018 klo 9.00 osoitteessa Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. 
Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. 
Vertaistuutorit ovat ottamassa sinua aulassa vastaan ja ohjaavat sinut oikeaan paikkaan. 

Opinnot alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksolla.  
Opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen 
oppimissuunnitelmaan ja oppimisympäristöihin.  Tutustut myös Turun ammattikorkeakouluun 
organisaationa ja työyhteisönä.   

Ota ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi henkilöllisyystodistus ja tarvittavat alkuperäiset 
todistukset. 

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.  

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. 

http://www.turku.fi/uutinen/2018-03-05_opiskelijoiden-rokotussuojan-selvitys-onnistuu-sahkoisesti
http://www.turku.fi/uutinen/2018-03-05_opiskelijoiden-rokotussuojan-selvitys-onnistuu-sahkoisesti
https://www.turku.fi/uutinen/2015-10-20_sahkoisen-asioinnin-sopimuksen-voi-tayttaa-ja-lahettaa-verkossa
https://www.turku.fi/uutinen/2015-10-20_sahkoisen-asioinnin-sopimuksen-voi-tayttaa-ja-lahettaa-verkossa


 

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

Selvitys aiemmista opinnoista (hyväksiluvut) 
Sinulla on mahdollisuus hakea hyväksilukua aiempien opintojesi perusteella. 
Hyväksilukumenettelystä kerrotaan heti 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 Lue yleisohjeistus koneen hankintaan 
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_
002.pdf 

Opiskelukustannukset 
Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat ja asumiskustannukset. Harjoittelua 
on myös Turun ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia.  

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

Vertaistuutoreiden tervehdys 
”Tuutorien tervehdys!  

Onneksi olkoon uudesta opiskelupaikastasi suuhygienistikoulutuksessa Turun 
ammattikorkeakoulussa! Opiskelu alkaa orientoivien päivien merkeissä 22.8-24.8.2018 syksyllä 
ICT-talolla, jolloin pääset tutustumaan luokkalaisiisi sekä uuteen kouluun. Päivät tulevat olemaan 
täynnä informaatiota, joten otathan muistiinpanovälineet mukaan. Muista varata myös rahaa 
kouluruokailuun, sen hinta on 2,60 €.   

Orientoivien päivien aikataulu:  

Ke 22.8. klo 9.00-15.00  

To 23.8. klo 8.15-15.00  

Pe 24.8. klo 8.15-15.00  

Olemme myös suunnitelleet pieniä illanistujaisia heti orientoiviin päiviin, joten laittakaa 
kalenteriin ylös 23.8. klo 17. Kerromme tästä sitten lisää lähempänä ajankohtaa.  

Me tuutorit olemme ensimmäisten päivien aikana opastamassa ja auttamassa teitä. Meidät 
tunnistat turkooseista haalareista ja tutorpaidoista. Olemme tukenasi koko ensimmäisen vuoden 
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ja voit tulla vetämään hihasta koulun käytävillä, jos jokin asia askarruttaa sinua. Voit myös 
tietenkin ottaa meihin yhteyttä jo ennen koulun alkua, jos sinulla on jotain kysyttävää.  

Olemme luoneet teille myös Facebook -ryhmän nimellä PSUUNS18, johon voit liittyä heti tämän 
kirjeen luettuasi. Infoamme kaikista tärkeistä jutuista sitten tuolla Facebook -ryhmässä. :)  
Ystävällisin terveisin,  

Julia Huhtala & Kiia Kankare” 

 

Lisätietoja 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

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

Koulutusvastaava Minna Hyötilä   minna.hyotila@turkuamk.fi  

 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! 
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