
 

 

 

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, 
Turku 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sairaanhoitajaksi! 

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

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat keskiviikkona 8.1.2020 klo 9.00 ICT-talossa osoitteessa Joukahaisenkatu 3, 20520 
Turku. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Ensimmäisellä lähijaksolla 8.-9.1.2020 opintoja on seuraavasti. 

 Keskiviikkona 8.1. klo 9-15.45  
 Torstaina 9.1. klo 9-15.45  

Seuraava lähijakso on 13.-14.1.2020. 
 
Ensimmäisellä lähijaksolla opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä 
perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Lisäksi aloitetaan 
ensimmäiset opintojaksot.  

Rokotustietolomake ja tuberkuloosikyselylomake 
Käy täyttämässä sähköinen rokotus- ja terveydentilaselvitys. Toimintaohjeet kyseisen linkin 
kautta.http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/e0/b0/e0b0b302-5c25-43e2-b0f6-
820847a0b9f2/info_rokotusselvityksista_sote-alan_opiskelijoille.pdf 

Lääkelaskennan lähtötasokoe  
Opiskelijoille järjestetään lääkelaskennan lähtötasokoe viikolla 3. Kokeen keskeiset sisällöt liittyvät 
lääkkeiden annosteluun, lääkkeiden riittävyyteen, lääkkeiden laimentamiseen, infuusion antonopeuksiin. 
Lääkelaskenta edellyttää paitsi lääkehoitoon liittyvien käsitteiden ymmärtämistä, myös keskeisiä 
matemaattisia taitoja (mm. kerto- ja jakolaskut, yksikkömuunnokset, prosenttien hallintaa, vastauksen 
suuruusluokan arviointia).  

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS). 
Henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankittu 
sairaanhoitajakoulutukseen soveltuva osaaminen ja osa opinnoista voidaan hyväksi lukea aiempaan 
osaamiseen tai koulutukseen perustuen. Voit valmistautua jo etukäteen kokoamalla todistukset 
aikaisemmista koulutuksistasi. 
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Lähiopetuksen määrä pohjautuu henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan ja lähiopetustunnit selviävät 
koulutuksen alkaessa. Jatkossa lähiopetus toteutuu viikoittain ensisijaisesti tiistaisin sekä tarvittaessa 
myös maanantaisin riippuen aikaisemmista opinnoista/hyväksiluvuista. Lähipäivinä opetusta on klo 8.15-
15.45. Suuri osa opiskelusta/oppimisesta toteutuu opiskelijan itsenäisenä työnä. Yksi opintopiste vastaa 
laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työtä. Kevään aikana opintoja suoritetaan noin 35 opintopisteen 
verran. Monet opinnot voi kuitenkin tehdä omaan tahtiin edeten, mikä antaa joustavuutta sinun arkeesi. 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa  
Sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien aikana. Myös itsenäinen 
opiskelu ja verkossa tapahtuva ohjaus edellyttävät oman tietokoneen käyttöä. Sinulla tulee olla 
käytössäsi riittävän tehokas tietokone opiskeluun.  
Lue vaatimukset perustason koneelle tästä:  Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf) 

Käyttäjätunnuksen aktivointi 
Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin noin viikkoa ennen opintojen 
alkamista osoitteessa https://id.turkuamk.fi > Rekisteröidy. Palvelu vaatii tunnistautumisen 
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Katso ohjevideo palvelun toiminnasta.  

Opiskelukustannukset 
Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat, työpuvut ja asumiskustannukset. 
Opintoja voidaan järjestää myös Turun Kupittaan kampuksella ja harjoittelua on myös Turun 
ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia. 

Muistilista 
 Opinnot alkavat 8.1.2020 klo 9.00, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku.  
 Vastaa sähköiseen rokotus- ja terveyskyselyyn mahdollisimman pian, kun saat tiedon 

opiskelupaikastasi.  
 Ota ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi henkilöllisyystodistus 
 Kokoa itsellesi todistukset aiemmista koulutuksistasi mahdollisia hyväksilukuja varten– et 

kuitenkaan tarvitse niitä vielä ensimmäisenä kulupäivänä 
 Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin osoitteessa https://id.turkuamk.fi > 

Rekisteröidy. 
 Oppiminen ja opiskelu muuttavat elämääsi – mieti jo etukäteen, miten voit omassa 

elämäntilanteessasi antaa tilaa oppimiselle ja oppimisen ilolle 
 

Lisätietoja 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

Opinto-ohjaaja Sari Kallio-Kökkö sari.kallio-kokko@turkuamk.fi 

Tuutoriopettajat: Päivi Erkko, Kaisa Friman, Joonas Korhonen, Mervi Takaeilola 
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