
   
 

Sosionomi (AMK), päivätoteutus 
 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 10.1.2022, klo 9.00 

• Paikka: Lemminkäisenkatu 30 tai Joukahaisenkatu 3. Tarkemman paikkatiedon löydät joulukuussa 

päivitettävästä toteutussuunnitelmasta Sosionomin ammatillinen kehittyminen 1 (3 op) opintojakson 

tiedoista. Toteutussuunnitelman löydät opinto-oppaasta ryhmätunnuksellasi https://opinto-

opas.turkuamk.fi/. Myös lukujärjestyksessä on paikkatietoja https://lukkari.turkuamk.fi/#/schedule.  

• Ryhmätunnus: PSOSTK22 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. 

Vertaistuutorit ovat ottamassa sinua aulassa vastaan ja ohjaavat sinut oikeaan paikkaan. Opinnot 

alkavat kolmella orientaatiopäivällä. Nämä lähipäivät ovat osa Sosionomin ammatillinen kehittyminen 

1 (3 op) opintojaksoa.   

Opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen 

oppimissuunnitelmaan ja oppimisympäristöihin. Tutustut myös Turun ammattikorkeakouluun 

organisaationa ja työyhteisönä. Päivien aikataulun ja ohjelman löydät opinto-oppaasta https://opinto-

opas.turkuamk.fi/ Sosionomin ammatillinen kehittyminen 1 opintojakson sivulta. Tiedot päivittyvät 

joulukuun alussa.  
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Rokotussuojan selvitys 

Opintojen aikana tehtävissä työharjoitteluissa voidaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vaatia 

tietyt voimassa olevat rokotukset (Tartuntatautilaki 48§).  Rokotussuojan arviointi tehdään opintojen 

alussa. Selvitäthän siis aiemmin saamasi rokotukset. Omat rokotustiedot saat rokotuskortista tai siitä 

hoitoyksiköstä (esim. kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto jne.), missä sinut on rokotettu. 

Rokotussuojan arvioinnista on lisäohjeita YTHS:n eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 

(opiskeluterveydenhuollon) verkkosivuilla. Siellä voit täyttää itsearviointilomakkeen. Mikäli rokotusten 

suhteen on epävarmuutta ja rokotussuojasi vaatii selvittelyä, niin selvittelytyö kannattaa aloittaa 

hyvissä ajoin. Mahdolliset puuttuvat rokotukset voit täydentää opiskelijaterveydenhuollossa opintojen 

alettua. Rokotukset ovat ilmaisia. Lisätietoja saa opintojen alussa YTHS:n pitämässä infotilaisuudessa. 

 

Opintojen hyväksilukeminen 

Sinulla on mahdollisuus hakea hyväksilukua aiempien opintojesi ja osaamisesi perusteella. 

Hyväksilukumenettelystä kerrotaan heti opintojen alussa. 

 

Vertaistuutorien tervehdys  

Vertaistuutorien tervehdys lisätään tälle sivustolle viimeistään joulukuun alussa. Käy tutustumassa 

heidän tervehdykseensä, niin saat lisätietoja mm. opintojen aloituksesta ja voit olla heihin yhteydessä 

ennen opintojen alkua. 

 

Lisätietoa 

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi sekä opinto-ohjaaja Marja Naatula 

marja.naatula@turkuamk.fi ja opettajatuutorit marika.kouki@turkuamk.fi, 

heidi.ristseppä@turkuamk.fi, outi.linnossuo@turkuamk.fi, outi.arvola@turkuamk.fi  

Tervetuloa! 
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