
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. 

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

 

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 
 

Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sairaanhoitajaksi. 
Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 
paikan vastaanotettuasi. 

Opintojen alkaminen 
 

Opintosi alkavat maanantaina 27.8. 2018 kello 9.00 Salon IOT-kampuksella osoitteessa Joensuunkatu 7. 
Uusia opiskelijoita pyydetään kokoontumaan kampuksen pääsisäänkäynnin aulaan, josta opiskelijat 
ohjataan edelleen Turun ammattikorkeakoulun Salon kampuksen tiloihin. Sinua ovat vastassa keltaisiin 
haalareihin pukeutuneet vertaistutorit. 
Pysäköinti kampuksella 
https://messi.turkuamk.fi/tulosalueet/1/PublishingImages/Sivut/joensuunkatu/Karttapohjakuva_amk_pys
%C3%A4k%C3%B6inti.jpg 
 
Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1-opintojaksolla, joka sisältää tutustumisen omaan 
ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja 
työyhteisönä.  
 

Rokotustietolomake ja tuberkuloosiselvityslomake 

Terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot terveydestä. Tulosta ja täytä rokotustietolomake sekä 
tuberkuloosiselvityslomake ja tuo ne täytettyinä mukanasi ensimmäisenä koulupäivänä. Terveydenhoitaja 
Pia Vatola vastaa terveyteen liittyviin kysymyksiin, p. 044 7725595, pia.vatola@salo.fi 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa 

Sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien aikana. Lisäksi itsenäinen opiskelu 
ja verkossa tapahtuva ohjaus edellyttävät oman tietokoneen käyttöä. 
Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf). 
 
 

Käyttäjätunnuksen aktivointi 
 
Voit aktivoida 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. 
 

https://messi.turkuamk.fi/tulosalueet/1/PublishingImages/Sivut/joensuunkatu/Karttapohjakuva_amk_pys%C3%A4k%C3%B6inti.jpg
https://messi.turkuamk.fi/tulosalueet/1/PublishingImages/Sivut/joensuunkatu/Karttapohjakuva_amk_pys%C3%A4k%C3%B6inti.jpg
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/90/e8/90e850fa-3d33-43c5-b392-a85c16664d39/rokotustiedot_salo_1652018.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/1d/ea/1dea4995-42bc-45ce-8173-cfcab22c4ff2/tuberkuloosi-_ja_mrsa-altistusselvitys_2018_salo.pdf
mailto:pia.vatola@salo.fi
http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
https://id.turkuamk.fi/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrY630jzNVGKueLug27Yq1ZsW1SlgJOwz
https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/opintotoimistot/
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Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Mikäli sinulla on 
jo suoritettuna vähintään puolen vuoden terveysalan ammattikorkeakouluopinnot, lähetä 15.08.2018 
mennessä sähköpostia osoitteella sari.kallio-kokko@turkuamk.fi. 

Lähihoitajatutkinnon suorittaneiden hyväksiluvut katsotaan opintojen alussa, niistä ei tarvita ilmoitusta 
etukäteen.  
Aiempien opintojen hyväksilukumenettelystä järjestetään infotilaisuus opiskelun alussa. 

 

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

Harjoittelutunneilla tarvitaan työasu, joka opiskelijan tulee hankkia. Lisätietoja työasun hankinnasta 
opintojen alussa. 

 

Muistilista 
 Opinnot alkavat maanantaina 27.8 klo 9.00 

Turun ammattikorkeakoulu, Joensuunkatu 7, Salo 
 Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus 
 Rokotustietolomake ja tuberkuloosiselvityslomake palautetaan terveydenhoitajalle  

 

Lisätietoja 
Opintotoimisto, opintoasiat@turkuamk.fi 
Opinto-ohjaaja Sari Kallio-Kökkö, sari.kallio-kokko@turkuamk.fi 
Koulutusvastaava Tiina Pelander, tiina.pelander@turkuamk.fi 

 

Tervetuloa opiskelemaan! 
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Vertaistuutoreiden tervehdys 
 

 

 

 

Hei ja erityisesti onnittelut tästä upeasta opiskelupaikasta!  

Me olemme teidän tulevat vertaistuutorit Valtteri, Salla, Eemeli, Anu, Aleksi ja Anna. Ensimmäisenä 
opiskelupäivänä tulemme olemaan teitä vastassa koululla. Meidät tunnistaa keltaisista haalareista ja 
punaisista taskuista.  

Meidän tehtäviimme kuuluu olla tukenanne varsinkin näin opintojen alussa. Tutustutamme teidät 
uuteen oppimisympäristöön, opetamme käyttämään koulun tietojärjestelmiä sekä edistämme uuden 
ryhmänne toimintaa.  Meiltä saa kysyä mitä tahansa opiskeluun liittyvää niin opintojen alussa kuin 
niiden edetessäkin.   

 


