
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Polkuopiskelijan 
opas 2019 
Hei uusi polkuopiskelija ja onnittelut opiskelupaikasta! 

 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakoulun avoimeen AMK:hon polkuopintoja 
lukuvuodeksi 2019. Tästä oppaasta löydät paljon tärkeää tietoa koskien opintojasi. 

Mitä tahansa kysyttävää sinulla onkin, voit aina kääntyä avoimen AMK:n henkilöstön 
puoleen. Me autamme sinua mielellämme opiskeluusi liittyvissä asioissa. 

Olemme täällä sinua varten! 

- Martin ja Anne / Avoin AMK 

 
Katso Rehtorin tervehdys uusille opiskelijoille täältä! 

 
Opiskelu Turun AMK:ssa 

 
Ammattikorkeakoulussa työelämä on osa opiskelua, mikä tarkoittaa työelämän 
toimintatapojen soveltamista jo opiskeluvaiheessa myös opetuksessa. Luentopainotteisia 
opintojaksoja ei ole paljon, sen sijaan opettajat toimivat mentoreina opinnoissa, joissa on 
keskeistä ryhmä- ja verkkotyöskentely. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=9w5GelB1rRo


Opiskelukäytännöt ja -kulttuurit vaihtelevat aloittain samoin kuin työelämässä, mutta 
yhteinen nimittäjä kaikilla aloilla on verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitojen tärkeys. 
Yhteistyössä työelämän kanssa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut (TKI) 
mahdollistavat opiskelijoille oppimisen projekteissa, joissa näitä taitoja tarvitaan. 

Opintojen aikana sinulla on apunasi joukko ihmisiä ja palveluja, joita tarvitset matkasi 
varrella. Avoimen AMK:n toimisto, opiskelijapalvelut, opettajatuutorit ja muu henkilöstö 
auttavat sinua myös muissa kuin varsinaisiin opintoihisi liittyvissä asioissa. Seuraavilla 
sivuilla on kerrottu lyhyesti opiskelusta, opiskelijapalveluista sekä esimerkiksi 
opiskelijaetuuksista. 

Tämän oppaan linkit ohjaavat sinut Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuille, jos tieto 
on sieltä löydettävissä. Suurin osa opintojen sujumiseen liittyvästä tiedosta on kerätty 
Messiin (intranet), johon saat tunnukset ensimmäisenä opiskelupäivänä. Messin tiedoista 
on koottu tiivistelmät, johon osa linkeistä johtaa. 

 
Opiskelijaetuudet 

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on sivutoimista opiskelua, jolloin et ole oikeutettu 
opintotukeen etkä opiskelija-alennuksiin. Avoimen opiskelija ei näin ollen saa opintotukea tai 
opintolainamahdollisuutta. 

Avoimen AMK:n opiskelija voi liittyä opiskelijakunta TUOhon. Polkuopiskelija on oikeutettu 
vihreään opiskelijakorttiin, joka ei oikeuta kaikkiin opiskelija-alennuksiin kuten VR:n, 
bussiliikenteen tai Kelan myöntämään ateriatukeen, mutta sillä voi saada muita opiskelijoille 
suunnattuja alennuksia. 

Korttiin voi halutessaan liittää myös ateriatarran, jolla polkuopiskelija voi saada edullisemman 
aterian ateriakortissa luetelluista ravintoloista. Mikäli opiskelija ei halua liittyä TUO:hon voi 
hän hakea pelkkään ateria-alennukseen oikeuttavan kortin opintotoimistosta tai avoimen 
AMK:n toimistosta. 

 
Käyttäjätunnusten aktivointi  
 
Aktivoi käyttäjätunnuksesi opintojen aloitusta edeltävänä päivänä Turun AMK:n järjestelmiin 
osoitteessa https://id.turkuamk.fi > Rekisteröidy. Tunnusten aktivointi saattaa onnistua jo 
hieman aiemminkin, mutta jos se ei onnistu vielä ennen aloitusta niin kokeile uudelleen 
opintojen aloituspäivänä. Palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella. Katso ohjevideo palvelun toiminnasta. Tarvittaessa käyttäjätunnukset voi 
hakea opintotoimistosta henkilökohtaisesti opintojen aloituspäivänä, jos tunnusten aktivointi 
tai tunnistautuminen ei onnistu ID-palvelun kautta. 

 



Ilmoittautuminen opintojaksojen toteutuksille 

Opintojaksojen toteutuksille ilmoittaudutaan Pepissä, jossa opiskelija näkee myös 
opintosuorituksensa ja lukujärjestyksen. Ohjeet Pepin käyttöön löytyvät Turun AMK:n 
intranetistä, Messistä: ohjeet ovat kätevästi niin YouTube-videoina kuin tekstitiedostoina. 
Tutustu Opiskelijan työpöydän ohjeisiin täällä (huom! Edellyttää kirjautumista Turun AMK:n 
tunnuksilla – saat ne käyttöösi hieman ennen opiskelujesi alkua). 

Käymme Pepin käyttöä läpi myös polkuopiskelijoiden vapaaehtoisessa orientaatiotilaisuudessa 
(aika ja paikka löytyvät koulutuksen infokirjeestä). 

 
Opintoneuvonta ja opintojen suunnittelu 

Mikäli tarvitset tukea tai neuvoa opinnoissasi, ota yhteyttä koulutuksen opinto-ohjaajaan ja/tai 
opettajatutoriin. Avoimelta AMK:lta voit tiedustella opintosuoritusotetta, opiskelutodistusta, 
selvitystä opintojesi päätoimisuudesta TE-toimistolta tai tarkempia tietoja avoimen 
väylähausta. Yhteystietomme löydät nettisivuiltamme.  

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita neuvoo myös Janne Hellstén. Janneen voi olla yhteydessä 
mm. vapaasti valittaviin opintoihin ja niiden valitsemiseen liittyvissä kysymyksissä. Jannen 
yhteystiedot: Janne Hellstén, p. 040 355 0417 / janne.hellsten@turkuamk.fi 

 

Yksittäisen opintojakson suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä 
opintojakson opettajaan. 

 
Tuutorit 

 
Opettajatuutori perehdyttää sinut opiskeluun ja opiskeluympäristöön ja tukee koko opintojen 
ajan. Opettajatuutorilta saat tietoa opintojen suunnittelusta, ajankohtaisista asioista ja 
opiskelun tukitoimista. 

Vertaistuutori on aiemmin opiskelunsa aloittanut opiskelija, joka auttaa sinua ensimmäisenä 
vuotenasi. Koskipa asia sitten opiskelua, harrastuksia tai vaikka iltaelämää, voit kääntyä oman 
koulutuksesi vertaistuutorin puoleen. Vertaistuutorit tuntevat paikkakunnan ja AMK:n tavat, ja 
tietävät mistä asioista saa lisää tietoa. Ulkomailta saapuville opiskelijoille on omat kv-tuutorit. 
Lisäksi liikuntatuutorit kokoavat opiskelijoita liikkumaan yhdessä. 

Opinto-ohjaus 
 
Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella opintojen sujumisesta ja mahdollisista solmukohdista 
tai vaikkapa urasuunnitelmista, varsinkin silloin, jos sinulla on isompia ongelmia opinnoissasi: 
lukivaikeuksia, paluu poissaolon jälkeen, elämänkriisit, opiskeluryhmän toimintaan liittyvät 
ongelmat tai psyykkiset/fyysiset vastoinkäymiset. 

Oman opinto-ohjaajasi löydät opintojen infokirjeestä. 

https://messi.turkuamk.fi/Tutkimus%20ja%20kehitys/peppi/Sivut/Opiskelijan-ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4.aspx
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/yhteystiedot/
mailto:janne.hellsten@turkuamk.fi


 
Harjoittelu ja työelämätaidot 

 
Harjoittelussa pääset soveltamaan oppimaasi käytännön työtehtäviin. Hyvin hoidettu 
harjoittelu voi myöhemmin avata sinulle työpaikan harjoittelupaikkaasi tai mahdollisuuden 
tehdä opinnäytetyösi työnantajallesi. Harjoittelun laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Turun 
AMK:ssa on mahdollista suorittaa harjoittelujaksoja myös ulkomailla. Harjoittelun voit tehdä 
yksityiselle yritykselle, julkisella sektorilla tai kolmannen sektorin järjestöissä. Myös 
polkuopiskelijat voivat suorittaa harjoittelun kaikilla muilla aloilla paitsi sosiaali- ja terveysalan 
polkuopinnoissa. 

 
AMK-tutkintoon sisältyy korkeakouluopiskelu- ja työelämätaitojen opiskelu. Lue lisää 
opintojaksosta. 

 

Opintosuoritusotteet ja lomakkeet 
 

Opintosuoritusotteen voit tulostaa itse Pepistä. Viralliset lomakkeet saat 
opintotoimistosta. 

 

Opiskelijan oikeusturva 
 

Messi -intranetistä löydät (Opiskelu > Opiskelu ammattikorkeakoulussa > AMK-lainsäädäntö ja 
tutkintosääntö) tutkintosäännön, josta löytyy tärkeimmät linjaukset siitä mikä on opintojen 
puitteissa mahdollista. Tutkintosäännössä kerrotaan mm. opintojen ja osaamisen 
hyväksiluvusta, arvosanan korottamisesta ja opintosuorituksen arvioinnista jne. 

 
HUOM! Hyväksilukuja ei tehdä polkuopiskelijoille. Voit hakea hyväksilukua aiemmille 
opinnoillesi vasta, kun sinut on hyväksytty tutkinto-opiskelijaksi. 
 

Avoimen amk:n väylähaku 
 

Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, voit hakea tutkinto- 
opiskelijaksi avoimen AMK:n väylän kautta. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan 
lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain osaksi tutkintoa voimassaolevien 
tutkintovaatimusten mukaisesti. Lue lisää avoimen AMK:n väylästä ja hakukelpoisuudesta: 
www.turkuamk.fi/erillishaku. 

 
 

https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman_id=18668333&amp;opinkohd=18666022&amp;id2=18683388&amp;valkiel=fi&amp;stack=push
http://www.turkuamk.fi/erillishaku


Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) 
 
Tee opintojen alussa itsellesi HOPS oppimissuunnitelman perusteella Pepissä. Opintoihisi 
kuuluu paljon pakollisia opintoja, mutta HOPSiin saat lisäksi erikoistavia opintoja ja vapaasti 
valittavia opintoja oman kiinnostuksesi mukaan. Opettajatuutori auttaa HOPSin teossa. 

 
Messi - Turun AMK:n intranet 

 
Turun AMK:n intranetia kutsutaan Messiksi ja sieltä löydät kaiken tärkeän tiedon ja ohjeet 
opiskeluun liittyen. Messiin voit kirjautua Turun AMK:n käyttäjätunnuksilla sen jälkeen, kun 
olet aktivoinut tunnukset. Sinun tulee seurata Messin uutisia säännöllisesti vähintään 
viikoittain, koska kaikki tärkeät tiedotteet opiskelijoille julkaistaan siellä. 

 
Messistä löydät tietoa mm. seuraavista asioista: 

Opiskelutilat ja kulkuavaimet 

Tulostus, skannaus ja kopiointi 

Opintotoimiston palvelut 

IT-palvelut 
 

Opiskelijakaupunki Turku 

 
Turun kaupungin opiskelijasivuille on koottu kattavasti tietoa mm. opiskelijoiden asumiseen, 
vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyen. Turussa on otettu käyttöön mm. kaupunkipyörät, lue lisää 
tästä 

 
 

Opiskelijana Salossa 
 
Turun ammattikorkeakoulun Salon kampus sijaitsee Salon IoT Campuksella. Salon kaupungin 
verkkosivuilta löydät tietoa asumiseen ja vapaa-aikaan liittyen. 

 

Yhteystiedot 
 
Löydät Avoimen AMK:n yhteystiedot nettisivuiltamme. 
 
Kampukset 

 
Kampukset Turussa: 

 
ICT-City Lemminkäisenkadun kampus 

https://messi.turkuamk.fi/opiskelu/opiskeluammattikorkeakoulussa/Sivut/Oppimisen-tilat.aspx
https://messi.turkuamk.fi/opiskelu/1/10/Sivut/default.aspx
https://messi.turkuamk.fi/opiskelu/opiskelu3/Sivut/Opintotoimistot.aspx
https://messi.turkuamk.fi/opiskelu/1/Sivut/default.aspx
http://www.turku.fi/opiskelijakaupunki
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/36/65/36655abf-37d9-4846-b9da-99deada1d28f/foli-fillarit_ohjeflyer_a5_suomi_uusi.pdf
http://www.saloiotcampus.fi/fi
http://www.salo.fi/asuminenjaymparisto/asuminen/
http://www.salo.fi/vapaaaikajamatkailu/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/yhteystiedot/


Joukahaisenkatu 3 Lemminkäisenkatu 30 
20520 Turku 20520 Turku 

 
Sepänkadun kampus Taideakatemia 
Sepänkatu 1 Linnankatu 54-60 
20700 Turku 20100 Turku 

 
Kampus Salossa 

 
Salo IoT Campus 
Ylhäistentie 2 
Joensuunkatu 7 
24100 Salo 
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