
 

Bioanalytiikka (AMK), päivätoteutus 

PBIOS18 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan bioanalyytikoksi! 

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 ja riittävä näkökyky 
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.  
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Bioanalyytikko-opiskelijalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja 
normaali värinäkö. Tulosta lomake Todistus näkökyvystä ja tuo se täytettynä mukanasi 
ensimmäisenä koulupäivänä. 

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 
”ONNITTELUT LOISTAVASTA ALANVALINNASTA!  

Ja tervetuloa aloittamaan opintojasi Turun ammattikorkeakoulussa. Orientoivat päivät alkavat 
22.8. klo 9 ja me tuutorit olemmekin teitä koululla vastassa (ICT-city, Joukahaisenkatu 3).   

Tässä on meiltä tuutoreilta muutama vinkki ennen koulun alkamista:  

Jos tarvitset opiskelijakortin, suosittelemme sen hankkimista ennen koulun alkua. Näin vältät 
ruuhkat. Opiskelijakortin voit tilata osoitteesta www.frank.fi. Ennen opiskelijakortin tilaamista 
sinun on oltava opiskelijajärjestön TUOn jäsen. TUOn voit liittyä osoitteessa opiskelijakunta.net 
Tarvittaessa opiskelija-asuntoja voi hakea osoitteesta www.tys.fi opiskelijaystävälliseen hintaan. 
Oman tietokoneen hankinta on erittäin suositeltavaa!  

Oman auton kanssa kulkevien kannattaa varautua parkkipaikkojen vähäisyyteen, siksi 
suosittelemmekin bussilla tai pyörällä kulkemista. Linjat 32,32A, 42, 60 kulkevat koulujen 
läheisyyteen. Aikataulut ja reittiopas: www.foli.fi    
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Käy myös liittymässä Facebookissa ryhmään PBIOS18. Koulun alussa luomme myös teille 
WhatsApp ryhmän. Ennen koulua voitte lähestyä meitä sähköpostin välityksellä, jollette ole 
facebookissa.  

Koulun alkaessa kannattaa varautua muutamiin opiskeluun liittyviin hankintoihin, mm. 
nimineula (n.5e) ja labravaatteet, joista saa alennusta, kun kertoo opiskelevansa Turun AMK:ssa. 
Niistä saatte vielä lisäinfoa opiskelun alkaessa. Haalareiden hankinta on vapaaehtoista ja ne voi 
ostaa TSTS:n toimistolta koululta.  Mitään pakollisia kirjahankintoja ei ole.  

Jos jokin asia jäi vielä mietityttämään, niin meille saa totta kai laittaa sähköpostia. Nauttikaa 
vielä lomasta ja auringosta, syksyllä nähdään!  

Terveisin vertaistuutorinne Tuomas, Pauliina, Heikki ja Elina.  

tuomas.lindqvist@edu.turkuamk.fi          pauliina.matto@edu.turkuamk.fi  

heikki.keinanen@edu.turkuamk.fi           elina.rajaniemi@edu.turkuamk.fi ” 

 

 

Lisätietoja 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

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

Koulutusvastaava Leena Walta leena.walta@turkuamk.fi 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! 
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