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Hyvä lääketieteen koulutusohjelmaan hyväksytty uusi opiskelija 
 

Onnittelemme sinua opiskelupaikasta Turun yliopiston lääketieteellisessä 
tiedekunnassa.  

 
 Tässä kirjeessä ja alla mainituilla Turun yliopiston www-sivuilla on luettavissa 

ajankohtaiset ohjeet Turun yliopistoon ja lääketieteelliseen tiedekuntaan 
ilmoittautumisesta ja opiskelun aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista. 

 
Opiskelupaikan vastaanottaminen 
 Säilyttääksesi sinulle myönnetyn opinto-oikeuden, sinun tulee vastaanottaa 

opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu sähköisesti Oma opintopolku-
palvelussa, www.opintopolku.fi. Mikäli et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota 
yhteyttä Turun yliopiston opiskelijapalveluihin,  

 s-posti: hakijapalvelut@utu.fi.  
 Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 16.7.2021 klo 15.00 mennessä. 

Mikäli et ole vahvistanut opiskelupaikkaasi määräaikaan mennessä, menetät 
sinulle varatun paikan.  

 
 Yliopistolain mukaan hakija voi tulla hyväksytyksi korkeakoulujen yhteishaussa vain 

yhteen hakukohteeseen. 
 
 Mikäli luovut opiskelupaikastasi tai jäät jonottamaan jotakin muuta hakemaasi 

opiskelupaikkaa muussa yliopistossa/ammattikorkeakoulussa, tulee sinun ilmoittaa siitä 
välittömästi Oma opintopolku-palvelussa. 

 
Yliopistoon ilmoittautuminen 
 Voit ilmoittautua opiskelijaksi samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan Oma 

opintopolku-palvelussa. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen sinut ohjataan OILI-
ilmoittautumispalveluun. Voit ilmoittautua opiskelijaksi vasta sen jälkeen, kun olet 
ottanut vastaan opiskelupaikan.  

 HUOM! Turun yliopistossa siirrytään käyttämään uutta opintotietojärjestelmä Peppiä 
kesällä 2021. Tietojärjestelmävaihdoksen vuoksi uusia opiskeluoikeuksia päästään 
kirjaamaan vasta heinäkuun lopussa. Opiskelijakeskus Discosta lähetetään sinulle 
sähköpostia, kun opiskeluoikeutesi on kirjattu järjestelmään. Kun opiskeluoikeutesi on 
kirjattu järjestelmään, voit mm. aktivoida utu-käyttäjätunnuksesi ja tilata opiskelijakortin.  

  
 Mikäli sinun ei ole mahdollista ottaa opiskelupaikkaa vastaan ja ilmoittautua 

sähköisesti, ole yhteydessä Turun yliopiston opiskelijapalveluihin, s-posti: 
hakijapalvelut@utu.fi. 

 
 Uusien opiskelijoiden ilmoittautumisaika päättyy 31.8.2021.  
 
 Huomioithan, että opinnot lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa alkavat 

jo 16.8.2021. Ilmoittauduthan siis vähintään viikkoa ennen opintojen alkua, koska 
tarvitset utu-käyttäjätunnuksen heti opintojen alkaessa. 

 
Opiskelun aloittamisen siirto 
 Mikäli joudut siirtämään opiskelun aloittamista vuodella eteenpäin, tulee sinun 

ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi. Uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi 
vain tiettyjen yliopistolaissa määriteltyjen syiden perusteella, kts. tarkemmin 
https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/ilmo/uuden-ilmo.  

 
 Voit ilmoittautua poissaolevaksi Turun yliopistoon Oili-palvelua käyttäen, mutta sinun 

tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat 
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dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla Turun yliopiston opiskelijakeskus Discoon 
(disco@utu.fi).  

 
Opintotuki 
 Opintotukiasioihin voi tutustua Kelan kotisivuilla osoitteessa www.kela.fi ja siellä linkin 

”Opiskelijat” alla.  
 
Opiskelija-asunnot 
 Tietoa Turun ylioppilaskyläsäätiön opiskelija-asunnoista löydät osoitteesta www.tys.fi. 

Mikäli aiot hakea ensi syksyksi opiskelija-asuntoa, kannattaa asiassa pitää kiirettä. 
 
Opintojen aloittaminen 
 Lääketieteen opinnot alkavat maanantaina 16.8.2021 klo 10.15 johdantopäivillä  
 Medisiina D-rakennus, Kiinamyllynkatu 10, Turku. Johdantopäivien ohjelma on 

oheisena.  
 
 Johdantopäivien tavoitteena on auttaa sinua opintojen aloittamiseen liittyvissä 

käytännön asioissa sekä johdattaa sinut lääkäriksi kasvamiseen liittyvien ammatillisten 
ja eettisten asioiden omaksumiseen. Johdantopäivien aikana alkaa opiskelijatuutorointi, 
joka jatkuu syyskuulle. Jokaiselle opiskelijalle nimetään myös mentori, joka tukee 
ammattiin kasvamisessa koko opiskeluajan.  

 
 Johdantopäiville osallistuminen on pakollista. Johdantopäivillä jaetaan syyslukukauden 

lukujärjestys, josta ilmenee syksyn opintojen tarkka aikataulu. Opinnot jatkuvat 
välittömästi johdantopäivien jälkeen lukujärjestyksen mukaisesti. 

 
 Lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opinto-opas 2020–

2022 on luettavissa sähköisessä muodossa 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/15145?period=2020-2022 

  
 Huom! Tärkeää tietoa ja ohjeita opiskelun aloittamiseen löydät Turun yliopiston 

uusien opiskelijoiden nettisivuilta: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/uudelle-
opiskelijalle   

 sekä lääketieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden sivuilta:  
 https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/opiskelu/uudelle-opiskelijalle  
 
Opinto-ohjaus 
 Johdantopäivillä uudet opiskelijat jaetaan pienryhmiin. Pienryhmiä vetävät aiemmin 

aloittaneet opiskelijat eli opiskelijatuutorit. Tuutoriltasi saat käytännöllistä ohjausta ja 
tutustut ryhmäsi muihin opiskelijoihin. Lääketieteen opiskelijat ovat 
opiskelijatuutoriryhmissä yhdessä hammaslääketieteen opiskelijoiden kanssa.  

 
 Opintoneuvontaa antavat opintoneuvoja Marianne Arvonen, opo-laak@utu.fi sekä 

opintopäällikkö Henriikka Salminen (hensal@utu.fi), puh. 050-310 4720. 
 
 MENESTYSTÄ ALKAVILLE OPINNOILLESI! 
 
  
  
 Opintopäällikkö Henriikka Salminen 
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