
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Sosionomi (AMK), päivätoteutus 

PSOSTK18 
 

Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosionomin 
polkuopintoja! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen.  

 
Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat tiistaina 9.1.2018 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 Turun 
ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä.  Opintojakson toteutussuunnitelman (sisältö, 
tavoitteet ja aikataulut) löydät www.turkuam.fi sivun SoleOps linkistä joulukuussa 2017. 

Kaikille polkuopiskelijoille järjestetään yhteinen infotilaisuus tiistaina 9.1.2017 klo 16.30. Tilaisuus 
järjestetään Ruiskadun toimipisteessä (Ruiskatu 8, Turku) auditoriossa 131 (pääovesta vasemmalle).  

 

Muistilista 
 Opinnot alkavat tiistaina 9.1.2018 klo 9.00, Joukahaisenkatu 3. Turku 
 Polkuopiskelijoiden orientaatio 9.1. klo 16.30. Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu 8. 
 Ota ensimmäisenä opiskelupäivänä mukaasi: 

- henkilöllisyystodistus 
- tarvittavat alkuperäiset todistukset 

 Postita rokotustietolomake osoitteeseen Opiskeluterveydenhuolto, Hämeenkatu 10, 3.krs, 20500 
Turku. 

 Aktivoi käyttäjätunnuksesi 
 Lue ohje oman tietokoneen tarpeellisuudesta opiskelussa 

 https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/ 
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Rokotustietolomake 
Sosiaalialan opiskelijalta tarvitaan perustiedot terveydestä. Tulosta, täytä ja allekirjoita lomake 
mahdollisimman pian, kun saat tietää opiskelupaikastasi ja postita lomake osoitteeseen 
Opiskeluterveydenhuolto, Hämeenkatu 10, 3.krs, 20500 Turku.  

Opiskeluterveydenhuolto vastaa terveyteen liittyviin kysymyksiin, puh. 02 266 1570. HUOM! 
Opiskelijaterveydenhuolto ei ole polkuopiskelijoiden käytettävissä. 

Käyttäjätunnuksen aktivointi 
Aktivoi käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin osoitteessa https://id.turkuamk.fi > Rekisteröidy. 
Palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Katso ohjevideo palvelun 
toiminnasta. Tarvittaessa käyttäjätunnukset voi hakea opintotoimistosta henkilökohtaisesti opiskelun 
alkaessa, jos tunnusten aktivointi tai tunnistautuminen ei onnistu ID-palvelun kautta. 
Selvitys aiemmista opinnoista (hyväksiluvut) 

Avoimen AMK:n polkuopiskelijalle ei tehdä mitään hyväksilukuja! Voit katsoa opettajasi/ oposi kanssa 
valmiiksi ne opintojaksot jotka mahdollisesti tulisit saamaan hyväksilukuina tutkinto-
opiskeluoikeuden saatuasi. Voit näiden opintojen tilalle valita muita opintoja. HUOM! Avoimen väylän 
kautta hakiessasi kaikki opinnot tulee olla suoritettuna avoimessa AMK:ssa. 

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

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät kaksi 
lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200€ 
keväällä ja 200€ syksyllä). 

Kevään 2018 polkuopintojen osalta peruutus on tehtävä viimeistään tiistaina 12.12.2017 oheisella 
lomakkeella avoimen AMK:n toimistoon. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 
50€. Jos peruutus tehdään 2.1.2018 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun. Voit peruuttaa 
osallistumisesi oheisen lomakkeen kautta. Peruuta osallistumisesi tästä  

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-toimiston 
asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista 
polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen 
maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan 
lääkärintodistuksen perusteella. 

https://www.lyyti.in/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
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Asunto 
Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä on mahdollisuus anoa asuntoa www.tys.fi 

 

Lisätietoja 
Avoimen AMK:n toimisto: 

avoinamk@turkuamk.fi 

Elina Karaus, suunnittelija, p. 050 5985 515, 
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818, 

Janne Hellsten, suunnittelija, p. 040 3550 417, polkuopiskelijoiden ohjaus ja neuvonta / Sosiaali- ja 
terveysala 

 
Opintotoimisto  opintoasiat@turkuamk.fi 

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

Koulutusvastaavat Niina Vuoristo ja Tiina Laakso niina.vuoristo@turkuamk.fi ja tiina.laakso@turkuamk.fi 

 

Tervetuloa opiskelemaan sosionomiopintoja! 
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