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Onnea opiskelupaikkasi johdosta ja tervetuloa opiskelemaan Turun yliopiston 
hoitotieteen laitokselle! 
 
Käyntiosoite: 
Hoitotieteen laitos, ICT-City, A-siipi 5. kerros, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku 
 
 
Tutustu uuden opiskelijan ohjeisiin yliopiston sivuilla (mm. ilmoittautuminen yliopistoon, 
opiskelijakortin tilaaminen, käyttäjätunnuksen aktivoiminen, sähköisten työkalujen käyttöohjeet) 
hyvissä ajoin ennen opiskelujen alkua. 
 

 Turun yliopiston lukuvuosi-Ilmoittautumisaika tutkinto-opiskelijoille on 1.6.–31.8.2021. 
 Opiskelijakortti kannattaa hankkia ajoissa, jotta opiskelija-alennuksia pääsee 

hyödyntämään heti opintojen alusta alkaen. 
 Huomaathan, että käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua, sillä tunnusta 

tarvitaan heti ensimmäisenä päivänä. Yliopisto-opiskelun yhteydessä käytetään vain utu-
sähköpostiosoitetta. 

 Huom! Yliopistossa siirrytään kesällä 2021 uuden opiskelijatietojärjestelmän käyttöön ja 
uusia opiskeluoikeuksia päästään kirjaamaan vasta heinäkuun lopulla. Esim. 
käyttäjätunnuksen aktivointi ei onnistu tätä ennen. 

 
Opetusaikataulut ovat nähtävissä opinto-oppaassa sekä lukkarikoneessa. Tarkempi ohjeistus 
opetusaikatauluihin löytyy hoitotieteen laitoksen intranet-sivuilta (kirjautuminen UTU-tunnuksilla).  

 
Opinnot alkavat orientaatiopäivillä (1.9.–3.9.2021), joiden aikana saat paljon hyödyllistä tietoa 
opiskeluista ja niiden suunnittelusta. Orientaatiopäivät ovat osa opintojaksoa HOIT0201 Orientaatio 
korkeakoululaitokseen ja opintojen suunnitteluun ja niiden aikana on läsnäolovelvollisuus. 
Orientaatiopäivien aikana ilmoittaudutaan syksyn opintojaksoille ja jakaudutaan ryhmiin sekä 
annetaan informaatiota ja haetaan suuntautumisvaihtoehtoihin.  

 
Jos olet ajatellut hakea suuntautumisvaihtoehtoon hoitotieteen pedagoginen asiantuntijuus 
(terveystieteiden opettajankoulutus), huomioi, että kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opinnot 
alkavat jo syyskuun alussa (ks. Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas). Päätös sijoittumisesta 
suuntautumisvaihtoehtoon ilmoitetaan 17.9.2021 mennessä. (Huom! Ilmoittautuminen 
opintojaksolle ”KTL_3073 Johdatus kasvatustieteisiin” Pepissä 9.8.–25.8.2021, ensimmäinen 
luento 2.9. klo 16.15.) 

 
Jos olet oikeutettu aikuiskoulutustukeen, lisätietoja asiasta löytyy Työllisyysrahaston sivuilta.  

 
 

Yleistä tietoa 
 

 Hoitotieteen laitos on suljettuna 1.7.–1.8.2021. 
 

 Mahdolliset yhteydenotot sähköpostitse: 
Yliopistonlehtori Maija Hupli maija.hupli@utu.fi (paikalla 9.8.2021 alkaen) 
Opintoneuvoja Marianne Arvonen maarvo@utu.fi (paikalla 9.8.2021 alkaen)  
Opintosihteeri Sanni Grönlund sanni.gronlund@utu.fi (paikalla 2.8.2021 alkaen) 

 
 Tässä kirjeessä ilmoitetut tiedot löytyvät myös hoitotieteen laitoksen sivuilta.  

 
  

https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/uudelle-opiskelijalle
https://opas.peppi.utu.fi/fi/perustutkintokoulutus/14002/o?period=2020-2022
https://lukkarit.utu.fi/
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/med/unit/hoitotiede/perusopiskelu/Sivut/Opetus--ja-tenttiaikataulut.aspx
https://opas.peppi.utu.fi/fi/kasvatustieteiden-tiedekunta/14002/13352
https://www.tyollisyysrahasto.fi/
mailto:maija.hupli@utu.fi
mailto:maarvo@utu.fi
mailto:sanni.gronlund@utu.fi
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/hoitotieteen-laitos/opiskelu/uusi-opiskelija
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Tentit 

 
 Kaikille ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille järjestetään HOIT0301 Hoidon ja 

hoitotieteen filosofia 1 -opintojaksoon kuuluva alkutentti Moodlessa ajalla 6.9.–13.9.2021 
Tiedot tentittävästä materiaalista löytyvät hoitotieteen laitoksen sivuilta. (Ei koske niitä 
opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet hoitotieteen aineopinnot.)  
 

 Kaikille ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille järjestetään HOIT0302 Hoitotieteen teoria 
1 -opintojaksoon kuuluva alkutentti Moodlessa ajalla 13.9.–24.9.2021. Tiedot tentittävästä 
materiaalista löytyvät hoitotieteen laitoksen sivuilta. (Ei koske niitä opiskelijoita, jotka ovat 
suorittaneet hoitotieteen aineopinnot.)  

 
 

 Opiskelijoille, joilla ei ole AMK-tutkintoa, järjestetään heti opiskelujen alussa 2.9.2021 klo 
15.15–16.15 englannin kielen vapauttava koe. 
Ruotsin kielen vapauttava koe järjestetään myöhemmin syyslukukaudella.  

 
 Opiskelijat, joilla ei ole AMK-tutkintoa tai hoitotieteen perusopintoja suoritettuna, suorittavat 

hoitotieteen perusopinnot kirjatentteinä sähköisessä EXAM-tenttipalvelussa. Lisätietoa 
sähköisestä tenttimisestä löydät täältä. 

 
 
Lisätietoja opintojaksojen linkeistä. Tenttikirjat ovat seuraavat: 
 

 HOIT0101 Hoidon hoitotieteen filosofia (6 op)  
 Pietarinen J & Poutanen S. 2015. Etiikan teorioita. 5. painos. Gaudeamus, Tampere. 
 
 HOIT0102 Hoitotieteen teoria (4 op)  
 McKenna H P, Pajnkihar M & Murphy F A. 2014. Fundamentals of Nursing Models, 
 Theories and Practice. 2nd edition. Wiley Blackwell, West Sussex, UK. 
 
 HOIT0103 Hoitotieteen tutkimusmetodiikka (5 op)  
 Gray JR, Grove SK & Sutherland S. 2017. Burns and Grove´s The Practice of 
 Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 8th edition. 
 Elsevier, Inc.St. Louis, Missouri, s. 1-430. 
 
 
 
 
Aurinkoista kesää ja opiskeluintoa syksylle! 
  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HOIT0301/1438?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HOIT0301/1438?period=2020-2022
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/hoitotieteen-laitos/opiskelu/uusi-opiskelija
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HOIT0302/1442?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HOIT0302/1442?period=2020-2022
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/hoitotiede/opiskelu/Sivut/uusi-opiskelija.aspx
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/hoitotieteen-laitos/opiskelu/uusi-opiskelija
https://utuguides.fi/c.php?g=669085
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HOIT0101/1492?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HOIT0102/1493?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HOIT0103/1497?period=2020-2022
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TÄYDENTÄVÄT OPINNOT - KIELIOPINNOT 
 
KIEN2033 ENGLISH: INTERCULTURAL COMMUNICATION 2-3op 
 
(Opiskelijat, joilla ei ole ammattikorkeakoulututkintoa suoritettuna) 
 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIEN2033/1488 
 
Vapauttava koe 2.9.2021 klo 15.15–16.15 
 
Opettaja: Bridget Palmer 
Ilmoittautuminen opintojaksolle Pepissä 12.8.–26.8.2021. 
 
 
TÄYDENTÄVÄT OPINNOT – RUOTSI (3 op) 
KIRU2422 RUOTSIN KIELI: HOITOTIEDE, KIRJALLINEN TAITO, 2 op 
KIRU2442 RUOTSIN KIELI: HOITOTIEDE, SUULLINEN TAITO, 1 op 
 
(Opiskelijat, joilla ei ole ammattikorkeakoulututkintoa suoritettuna) 
 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIRU2422/2476 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIRU2442/2477 

 

 
 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIEN2033/1488
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIRU2422/2476

