
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Sairaanhoitaja (AMK), 
monimuotototeutus, Turku 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sairaanhoitajaksi! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 
paikan vastaanotettuasi. 

 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat kolmipäiväisellä lähijaksolla 9.-11.1.2019 osoitteessa Joukahaisenkatu 3, auditorio B1026 
Gamma, 20520 Turku. 

Ensimmäisellä lähijaksolla opintoja on seuraavasti: 

- keskiviikkona 9.1. klo 9.00-15.45  
- torstaina 10.1. klo 8.15-15.45 
- perjantaina 11.1. klo 8.15-15.45.  

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Ensimmäisellä lähijaksolla tutustutaan ryhmäläisiin ja oppilaitoksen käytänteisiin sekä aloitetaan 
ensimmäiset opintojaksot. 

Jatkossa lähiopetus on pääsääntöisesti kerran viikossa, joko keskiviikkoisin tai torstaisin. Tarkemmat 
lähipäivät pystytään ilmoittamaan vasta opintojen alussa. Lähiopetuspäivinä opetusta on klo 8.15-15.45. 
Opiskelijan tulee osallistua lähiopetukseen. 

Joukahaisenkadulle saavuttaessa kannattaa suosia julkisia liikenneyhteyksiä Autojen pysäköinti 
Joukahaisenkadun ympäristössä on hyvin haasteellista, koska parkkipaikkoja on rajoitetusti. 

Muistilista 

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

opiskelupaikastasi. 
 Opinnot alkavat keskiviikkona 9.1.2019 klo 9.00, Joukahaisenkatu 3. 
 Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi henkilöllisyystodistus. 

Rokotussuojan selvitys  

Terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot rokotuksista ja terveydestä. Tietojen keruu toteutetaan 
sähköisellä lomakkeella. Vastaa mahdollisimman pian, kun saat tiedon opiskelupaikastasi. 

https://kupittaankampus.turkuamk.fi/liikenneyhteydet/
https://kupittaankampus.turkuamk.fi/pysakointi/
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Linkistä http://www.turku.fi/uutinen/2018-03-05_opiskelijoiden-rokotussuojan-selvitys-onnistuu-sahkoisesti 
löytyy otsikko Sähköinen lomake opiskelijoille. Sen alla on Sähköinen lomake. 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 tarkistaa vastauksesi lomakkeen saavuttua ja tarvittaessa ohjeistaa, miten toimit jatkossa.  

Mikäli kaikki rokotukset ja muut selvitykset ovat jo kunnossa, saat paluuviestissä kirjallisen todistuksen 
sopivuudestasi harjoitteluun. 

Opiskeluterveydenhuolto vastaa terveyteen liittyviin kysymyksiin, puh. 02 266 1570.  

Opintojen toteutus  
Lähiopiskelu toteutuu päiväopetuksena keskimäärin 4-6 päivänä kuukaudessa, pääosin yksi arkipäivä/viikko. 
Suuri osa opiskelusta toteutuu opiskelijan itsenäisenä työnä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia 
opiskelijan työtä. Ohjattu harjoittelu on kokopäiväistä opiskelua ja toteutuu 4-5 viikon jaksoina. 
Ensimmäinen harjoittelujakso, sisätautipotilaan hoitotyö, ajoittuu syksylle 2019.  

Lääkelaskennan lähtötasokoe  
Viikolla 2 järjestetään lääkelaskennan lähtötasokoe. Ennen opiskelujen alkua sinun kannattaa siis palauttaa 
mieleesi erityisesti lääkelaskennan perusteet. Kokeen keskeiset sisällöt liittyvät lääkkeiden annosteluun, 
lääkkeiden riittävyyteen, lääkkeiden laimentamiseen, infuusion antonopeuksiin. Lääkelaskenta edellyttää 
paitsi lääkehoitoon liittyvien käsitteiden ymmärtämistä, myös keskeisiä matemaattisia taitoja (mm. kerto- ja 
jakolaskut, yksikkömuunnokset, prosenttien hallintaa, vastauksen suuruusluokan arviointia). Esimerkiksi 
Lääkehoidon käsikirjassa on kooste lääkehoidossa tarvittavista matemaattisista taidoista.  

Suositeltava oppikirja: Susanna Saano, Minna Taam-Ukkonen (uusin painos).  Lääkehoidon käsikirja. 
SanomaPro 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 

Jokainen opiskelija laatii koulutuksen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Voit 
valmistautua etukäteen kokoamalla todistukset aikaisemmista koulutuksistasi (esim. hygieniapassi,  
ATK-ajokortti, koulutuspäivät tms.). 

Asiasta kerrotaan tarkemmin opintojen alussa. 

http://www.turku.fi/uutinen/2018-03-05_opiskelijoiden-rokotussuojan-selvitys-onnistuu-sahkoisesti
https://www.turku.fi/uutinen/2015-10-20_sahkoisen-asioinnin-sopimuksen-voi-tayttaa-ja-lahettaa-verkossa
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Oman tietokoneen tarve opiskelussa  

Turun ammattikorkeakoulussa on siirrytty yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden 
hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava 
tietokone koulupäivien aikana.  

Lue ohje oman tietokoneen tarpeellisuudesta opiskelussa.  
 

Käyttäjätunnuksen aktivointi 
Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin osoitteessa https://id.turkuamk.fi > Rekisteröidy. 
Käyttäjätunnuksen aktivointi onnistuu noin viikkoa ennen opintojen aloitusta. Palvelu vaatii 
tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  

Tarvittaessa käyttäjätunnukset voi hakea opintotoimistosta henkilökohtaisesti opiskelun alkaessa, jos 
tunnusten aktivointi tai tunnistautuminen ei onnistu ID-palvelun kautta. 

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

Lisätietoja 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

Opinto-ohjaaja Erja Salminen erja.salminen@turkuamk.fi  

Ryhmän vastuuopettajat Päivi Erkko paivi.erkko@turkuamk.fi ja Kirsi Halttunen kirsi.halttunen@turkuamk.fi   

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/0c/b9/0cb94587-788d-4ed0-bbd1-cb4dc90cfc1b/ohje_omakoneopiskelussa_2017_fi.pdf
https://id.turkuamk.fi/
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:erja.salminen@turkuamk.fi
mailto:paivi.erkko@turkuamk.fi
mailto:kirsi.halttunen@turkuamk.fi

