
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. 

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

 

Tradenomi (AMK), MLIISK19, 
monimuotototeutus, Salo 
 
Onnittelut saamastasi polkuopiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan tradenomin 
opintoja. Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin 
huolellisesti heti paikan vastaanotettuasi. Sinun ryhmäsi tunnus on MLIISK19. 

Opintojen alkaminen 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio ICT-Cityn (Joukahaisenkatu 3, Turku) 
Omega-auditoriossa 7.1.2019 klo 17-18.30. Tilaisuudessa kerrotaan opintojesi etenemisen kannalta 
tärkeää tietoa, kuten avoimen väylähausta, opintojaksoille ilmoittautumisesta ja opiskelijaelämästä. 
Tutustuthan myös polkuopiskelijan oppaaseen, josta löydät paljon hyödyllistä tietoa. 

Varsinaiset opintosi alkavat maanantaina 14.1. 2019 kello 9.00 Salon IOT-kampuksella osoitteessa 
Joensuunkatu 7, Salo. Uusia opiskelijoita pyydetään kokoontumaan kampuksen pääsisäänkäynnin 
aulaan, josta opiskelijat ohjataan edelleen Turun ammattikorkeakoulun Salon kampuksen tiloihin. 

 
Katso kulkuyhteydet ja pysäköinti kampuksella: https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-
kampukset/iot- campus-salo 

 

Polkuopintojen maksut ja peruutus  
Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot 
kestävät kaksi lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu 
kahdessa erässä (200€ keväällä ja 200€ syksyllä).  

Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! 
Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan 
lääkärintodistuksen perusteella. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen 
peruuttamiseen maksutta.  
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Polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi 
siirryttäessä yhteis- tai väylähaussa. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin 
lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomakkeen löydät täältä.  
 
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-toimiston 
asiakas ja sinulta pyydetään selvitystä opintojesi pääötoimisuudesta, lähetä selvityslomake Avoimen AMK:n 
toimistoon: avoinamk@turkuamk.fi. Selvitä jo ennakkoon TE-toimistosta, kuinka monta opintopistettä 
opiskelujesi laajuus tulee olla kuukautta kohden. 
 

Opiskelukäytännöt 

Opiskelu monimuotokoulutuksessa on suurelta osin etäopiskelua. Lähiopetusta on päiväsaikaan noin 
kahtena päivänä kuukaudessa klo 9-16:30 välillä. Lähtökohtaisesti opiskelijan on osallistuttava kaikkiin 
lähipäiviin. 
 
Kevätlukukauden 2019 lähijaksot ryhmälläsi (MLIISK19) ovat: 

14.-15.1., 4.-5.2., 4.-5.3., 1.-2.4, 29.-30.4. ja 27.-28.5. 

Opiskelu monimuotokoulutuksessa edellyttää, että opiskelija pystyy varaamaan etäjaksoilla riittävästi 
aikaa opiskeluun. Opintojen etenemistä edesauttaa, jos opiskelijalla on jo alan työkokemusta tai 
yrittäjätoimintaa tai opiskelija on opiskeluaikana alan työtehtävissä. 
 

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). 
 

Lisätietoja (Koulutus) 
Opintotoimisto, opintoasiat@turkuamk.fi 
Opinto-ohjaaja Sari Kallio-Kökkö, sari.kallio-kokko@turkuamk.fi 
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Lisätietoja (Avoin AMK) 
 
Avoimen AMK:n sähköposti on ensisijainen yhteydenottotapa, avoinamk@turkuamk.fi. Mikäli tarvitset 
henkilökohtaista ohjausta opinnoissasi, varaa aika opinto-ohjaajalta. 
 
Avoimen henkilöstö: 
 
Martin van Wetten, suunnittelija, p. 040 355 0324 
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818 

 
 

Tervetuloa opiskelemaan! 
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