
 

 Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus  
Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sairaanhoitajakoulutuksen polkuopintoihin!  
Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti. 
 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat tiistaina 22.8.2017 klo 10.00 osoitteessa Ruiskatu 8, 20720 Turku. Opiskelupaikan 
vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  
Opinnot alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksolla.  
Viikolla 34 opintoja on kolmena päivänä: - tiistaina 22.8. klo 10.00-15.30 - keskiviikkona 23.8. klo 
9.00-15.30 - torstaina 24.8. klo 9.00-15.30 Opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja 
oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja 
työyhteisönä.  
 
Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 28.8.2017 klo 15.30 
Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) auditoriossa A173 Lemminkäinen.  
 
 

Muistilista  
make ja tuberkuloosikyselylomake osoitteeseen Opiskeluterveydenhuolto, 

Hämeenkatu 10, 3.krs, 20500 Turku.  
 

 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). 

Mahdollinen peruutus on tehtävä oheisella lomakkeella syksyn 2017 polkuopintojen osalta viimeistään 
keskiviikkona 16.8.2017. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. Jos 
peruutus tehdään 31.8.2017 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun. 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


 
 

Rokotustietolomake ja tuberkuloosikyselylomake  
Terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot terveydestä. Tulosta, täytä ja allekirjoita 
rokotustietolomake ja tuberkuloosikyselylomake mahdollisimman pian, kun saat tietää 
opiskelupaikastasi ja postita lomakkeet osoitteeseen: Opiskeluterveydenhuolto, Hämeenkatu 10, 
3.krs, 20500 Turku.  
Opiskeluterveydenhuolto vastaa terveyteen liittyviin kysymyksiin, puh. 02 266 1570.  
 
 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut)  
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa mahdollisia aiempia opintoja ei voida hyväksilukea. 
Opintojen hyväksilukua voit hakea saatuasi yhteishaun tai avoimen väylän haun kautta saatua 
tutkinto-opiskeluoikeuden. Mahdollisista hyväksiluvuista voi olla yhteydessä oman 
koulutusohjelman opinto-ohjaajaan.  
 
 

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 Oman tietokoneen tarve opiskelussa Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf) 
 

Opiskelukustannukset  
Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat, työpuvut ja asumiskustannukset. 
Harjoittelua on myös Turun ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai 
asumiskustannuksia. Opinnoissa tarvittavan työasun (housut ja hoitopaita) hankinnasta kerrotaan 
opiskelun alussa.  
 

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

Lisätietoja  
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi  
Opinto-ohjaaja Erja Salminen erja.salminen@turkuamk.fi (14.8.2017 -> )  
Koulutusvastaava Tiina Pelander tiina.pelander@turkuamk.fi (14.8.2017 ->) 

Avoimen AMK:n toimisto on avoimen AMK:n opiskelijan ensisijainen yhteydenottopaikka. Otathan 
rohkeasti yhteyttä mitä tahansa kysymyksiä ilmaantuukin.  
 
Avoimen henkilöstö:  
Elina Karaus, suunnittelija, p. 050 5985 515 
Anne Hakala, opintosihteeri, p. 050 5985 818 

http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
erja.salminen@turkuamk.fi%20
tiina.pelander@turkuamk.fi%20


Leena Metsävuori, suunnittelija (väylähaut), p. 044 9074 999 
 
 

 


