
Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen 
Onneksi olkoon saamastasi polkuopiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 
Projektijohtamisen polkuopintoja. 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin 
huolellisesti heti opiskelupaikan vastaanotettuasi. 

Sinun ryhmäsi tunnus on YPROTK19 
 

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. 

Opintosi alkavat torstaina 10.1.2018 klo 9.00 osoitteessa Lemminkäisenkatu 30, Turku, tilassa 
B171 Aino. Ohjelmassa on mm. Turun AMK:n Master Schoolin ja Projektijohtamisen koulutuksen 
esittelyt sekä tietoa käytännön järjestelyistä. Ota mukaan henkilöllisyystodistus, sillä sitä tarvitaan 
ateriaetukortin saamisen yhteydessä. 

11.1.2018 klo 9.00–16.00 alkaa projektijohtamisen ensimmäinen opintojakso, Projektin valmistelu 
5 op. 

Kevään 2019 lähipäivät ovat 10-11.1., 7-8.2., 14.-15.3., 12.-13.4., 16.-17.5., 14.-15.6. 

 
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.  

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.  

https://www.lyyti.in/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018


 
Lukukausimaksu hyvitetään sinulle, mikäli haet ja tulet valituksi avoimen väylä- tai yhteishaussa 
tutkinto-opiskelijaksi. Hyvitys koskee vain sitä lukukautta, josta tutkinto-opiskeluoikeutesi alkaa. 
 
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. 
 

Opinnot ja ajanhallinta 

Projektijohtamisen polkuopinnoissa tähdätään opiskelijan projektijohtamistaitojen syventämiseen 
ja näkökulmien laajentamiseen. Opinnoissa yhdistyvät käytännön projektitoiminta ja 
projektijohtamiseen liittyvä teoria. Opinnot on suunniteltu työelämän ohessa toteutettaviksi 
monimuotoisesti siten, että lähiopetusjaksoja on pääsääntöisesti kaksi päivää kuukaudessa. Lähi-
jaksojen välillä suoritetaan oppimistehtäviä itsenäisesti. 
 

Lisätietoja (Koulutus) 

Yliopettaja Teppo Neuvonen teppo.neuvonen@turkuamk.fi  
Opinto-ohjaaja Johanna Gadd johanna.gadd@turkuamk.fi 
 

Tarvittaessa voit ottaa vuoden vaihteen arkipäivinä yhteyttä opintotoimistoon: 
opintoasiat@turkuamk.fi 
 

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 
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