
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Turku  
 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sairaanhoitajan 
polkuopintoja! 
 
Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen. Tutustuthan myös 
polkuopiskelijan oppaaseen Uusien opiskelijoiden sivulla: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-
opiskelu/uusille-opiskelijoille/polkuopiskelijat/ 
 
Ryhmätunnuksesi on: PSHTK20 
 

Opintojen alkaminen  
 
Opintosi alkavat keskiviikkona 8.1.2020 klo 9.00 osoitteessa Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. Sinua 
ovat vastassa keltaisiin opiskelijahaalareihin pukeutuneet vertaistuutorit. Opiskelupaikan 
vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  
 
Opinnot alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksolla.  
Viikolla 2 opintoja on kolmena päivänä: 
 

• Keskiviikkona 8.1. klo 9.00-15.30 
• Torstaina 9.1. klo 8.15-15.30  
• Perjantaina 10.1. klo 8.15-15.30.  

 
Opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen Turun 
ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. 
 
Joukahaisenkadulle saavuttaessa kannattaa suosia julkisia liikenneyhteyksiä. Autojen pysäköinti 
Joukahaisenkadun ympäristössä on hyvin haasteellista, koska parkkipaikkoja on rajoitetusti.  
 

Info rokotusselvityksistä  
Vastaa sähköiseen rokotus- ja terveyskyselyyn. Toimintaohjeet alla olevasta linkistä. 
http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/e0/b0/e0b0b302-5c25-43e2-b0f6-
820847a0b9f2/info_rokotusselvityksista_sote-alan_opiskelijoille.pdf 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa  
 
Opiskelu edellyttää, että sinulla on käytössä oma tietokone koulupäivien aikana. Myös itsenäinen 
opiskelu ja verkossa tapahtuva ohjaus edellyttävät oman tietokoneen käyttöä. 
Lue vaatimukset perustason koneelle tästä Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf) 
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Käyttäjätunnuksen aktivointi  
 
Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin osoitteessa 
https://id.turkuamk.fi/frontpage 
Käyttäjätunnuksen aktivointi onnistuu noin viikkoa ennen opintojen aloitusta. Palvelu vaatii 
tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  
 

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

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

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

Muistilista  
• Muista ottaa opiskelupaikka vastaan.  
• Vastaa sähköiseen rokotus- ja terveyskyselyyn mahdollisimman pian, kun saat tiedon 

opiskelupaikastasi.  
• Aktivoi käyttäjätunnuksesi Turun AMKn järjestelmiin osoitteessa 

https://id.turkuamk.fi/frontpage 
• Opinnot alkavat keskiviikkona 8.1.2020 klo 9.00, Joukahaisenkatu 3.  
• Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi henkilöllisyystodistus.  

 

Polkuopintojen maksut 
 
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). 
 
Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! Opiskelupaikan 
vastaanottanut sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta 
opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. TE-toimiston 
kielteinen tukipäätös ei oikeuta polkuopintojen maksuttomaan peruutukseen. Mikäli olet TE-toimiston 
asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen polkuopintopaikan 
vastaanottamista.  
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Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat tiedot 
löytyvät polkuopiskelijan oppaasta. 
 
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n 
peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, 
opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomake löytyy 
verkkosivuiltamme. 

 

Avoimen AMK:n toimisto 
 
Avoimen AMK:n toimisto on polkuopiskelijoiden ensisijainen yhteydenottokanava. Olethan 
yhteydessä, jos sinulla on mitään kysyttävää! 
 
avoinamk@turkuamk.fi 
 
puh. 02 26336109 (puhelinaika tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 
 

Vertaistuutoreiden tervehdys 
 

Suuret onnittelut hienosta saavutuksesta, opiskelupaikasta Turun amk:ssa! 

Olemme uusien opiskelijoiden vertaistuutoreita ja olemme teitä vastassa ensimmäisenä 
opiskelupäivänä. Tunnistat meidät keltaisista haalareista punaisilla taskuilla/ punaisista housuista. 
Tehtävänämme on opastaa teitä koulun käytäntöjen saloihin, käyttöjärjestelmiin sekä ryhmäänne 
tutustumisessa. Meiltä saa tulla kysymään mitä vain opintoihin liittyvää niin alussa, kuin milloin 
tahansa opintojen aikana. 

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi opiskelijajoukkoomme. 
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