
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Polkuopiskelijan 

opas  

Hei uusi polkuopiskelija ja onnittelut opiskelupaikasta! 

 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakoulun avoimeen AMK:hon polkuopintoja 
lukuvuodeksi 2019. Oppaasta löydät tietoa muun muassa seuraavista aiheista: 
 
Laskutuksesta | Opintojaksoille ilmoittautumisesta | Avoimen väylähausta | Aiempien 
opintojen hyväksiluvuista | Opiskelijaetuuksista ja terveydenhuollosta | Opintojen 
päättämisestä  
 
Lue opas kokonaan ennen polkuopintojen alkua! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aloita näistä! 

 
 
 
 
 
 
 

Aktivoi käyttäjätunnukset 
Voit aktivoida tunnukset noin viikon päästä siitä, kun olet saanut valintakirjeen. Aktivoi 
tunnukset osoitteessa https://id.turkuamk.fi. Mikäli tunnusten aktivointi ei onnistu 
viimeistään muutama päivä ennen opintojen alkua, ota yhteyttä servicedesk@turkuamk.fi.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Orientaatio opintoihin 
Polkuopiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoiden kanssa orientaatioon opintojen alussa. 
Katso ajankohta- ja paikka koulutuksen infokirjeestä uuden polkuopiskelijan sivuilta. 
Infokirjeessä kerrotaan myös esimerkiksi kannettavan tietokoneen hankinnasta opintoja varten 
tai täytyykö sinulla olla tietyt rokotukset otettuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kirjaudu järjestelmiin – sähköposti, Peppi, Optima, Messi, Tuudo, opinto-opas ja 
koulutushaku 
Oletko aktivoinut tunnuksesi? Hienoa! Nyt voit kirjautua kaikkiin Turun AMK:n järjestelmiin. 
Järjestelmiin kannattaa tutustua etukäteen, mutta niiden käyttöön opastetaan 
orientaatioviikolla. Seuraavilla sivuilla kuvataan lyhyesti yllämainittuja järjestelmiä. 
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Turun AMK:n sähköiset järjestelmät  

Sähköposti ja Office 
 
Jokaisella AMK:n opiskelijalla on oma edu-sähköposti, etunimi.sukunimi@edu.turkuamk.fi. 
Turun AMK lähettää kaikki viestit opiskelijoille vain edu-sähköpostiin. Luethan sitä 
säännöllisesti!  
 
Turun AMK:n opiskelijat voivat ladata Windows-laitteisiinsa Office 365 ProPlus -ohjelmat 
ilmaiseksi 1 - 5 henkilökohtaiselle tietokoneelleen ja mobiililaitteilleen Office 365 -portaalista. 
Mac-käyttöjärjestelmälle on tarjolla Office for Mac 2016 -versiot Wordistä, Excelistä, 
OneNotesta, PowerPointista ja Outlookista. 
 
Kirjaudu sähköpostiin: www.office.com 
 
Office-pakettien ja muiden ohjelmistojen latausohjeet Messissä. 
 
Peppi – opiskelijan työpöytä 
 
Peppi on opiskelijan tärkeimpiä välineitä opintojen aikana. Pepissä opiskelija tekee esim. 
seuraavat asiat: 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pepistä löytyvät myös esimerkiksi Kalenteri, Tavoiteseuranta, Suoritukset, Viestit ja Sopimukset.  
 
Pepin käyttöohjeet löydät itsenäistä tutustumista varten löytyvät Messistä. 
 
 
 

HOPS on 
’henkilökohtainen 
oppimissuunnitelma’.  
Tutustu ryhmäsi 
opintojaksoihin. 
Klikkaamalla  
näet mitä eri symbolit 
HOPS:ssa tarkoittavat. 
 
 
 

Ilmoittaudu toteutuksille 
eli kursseille! Katso 
ohjeet : 
Pääsääntöisesti opiskelija 
ilmoittautuu oman 
ryhmän opintojaksoille. 
Näet ne klikkaamalla 
Omat-painiketta. 
 
 
 

Lukujärjestykset 
löydät: Lukkarikone. 
Hae ryhmäsi 
lukujärjestys 
ryhmätunnuksella. 
Tunnus löytyy 
infokirjeestä. Paina 
hakutuloksessa   
Ja sitten 
 
 
 
 

http://www.office.com/
https://messi.turkuamk.fi/opiskelu/1/6/Sivut/default.aspx
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Optima – virtuaalinen oppimisympäristö 
 
Optima on virtuaalinen työtila, josta löydät opintojaksojen sähköiset materiaalit ja tehtävät, 
sekä tehtävien palautuslaatikot. Mikäli et pääse kirjautumaan Optimaan, ota yhteyttä 
optima@turkuamk.fi. Mikäli opintojakson työtilaa ei näy tai se on tyhjä, ota yhteyttä 
opintojakson opettajaan. 
 
Messi – intranet 
 
Messi on Turun AMK:n intranet. Messissä on 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messistä löytyvät vastaukset kaikkiin opintoja koskeviin kysymyksiin! Käy Messi valikon kohdat 
läpi ennen opintojen alkua. Käytä Messin hakua      kun tiedät jo valmiiksi, mitä tietoa etsit. 
 
Opinto-opas ja Koulutushaku 
Opinto-oppaaseen ja koulutushakuun tutustuaksesi on hyvä tuntea tiettyjä AMK:n 
Oppimissuunnitelmaan liittyviä käsitteitä: 
 
1. opintojakso = yleistasoinen käsite ’kurssille’, joka kuuluu tietyn alan tai alojen 
oppimissuunnitelmaan ilman tarkempaa aikamäärittelyä. Käsitettä käytetään opinto-oppaassa 
ja HOPS:ssa (henkilökohtainen opintosuunnitelma). Opintojakson tunnistaa sen koodista, esim. 
123456 tai TX3678 
 
2. toteutus = konkreettinen ’kurssi’, jonka erottaa opintojaksosta sillä, että toteutuksella on 
määritelty aikataulu. Toteutuksia voi samasta opintojaksosta olla useita. Toteutuksen tunnistaa 
sen koodista, esim. 3001. Yhdessä opintojakso ja toteutus muodostavat kurssin, jolle 
konkreettisesti ilmoittaudut. Tunnistat sen koodista, esim. 123456-3001. Tämän tunnuksen 
löydät usein Pepistä ja Koulutushausta eli ns. toteutushausta. 
 
3. ydinosaaminen = perusopintoja, jotka kaikki ryhmän opiskelijat suorittavat 
 
4. laajentava osaaminen = syventäviä opintoja, joista opiskelija valitsee vain osan 
 
5. vapaavalintainen eli VAVA: vapaasti valittavia opintoja. Jokaisella koulutuksella on omat 
vapaavalintaiset opintojaksot, mutta AMK:lla on myös yhteisiä vapaasti valittavia. Niihin 
kuuluvat esimerkiksi avoimen AMK:n ilta- ja verkko-opinnot. 
 

1.  
Polkuopiskelijan omat sivu: 
Opiskeluohjeet, eroaminen, 
väylähaku – mitä tahansa 
sinun täytyykin kysyä 
polkuopinnoistasi!  
 

2.  
AMK:n viestintäkanava: 
Uutiset, tekniset häiriöt, 
Campus- Onlinen 
ilmoittautumisten 
alkaminen, opiskelijarekry 
 

3.  
Ohjeet ja palvelut:  
IT-palvelut, pikalinkit, 
harjoittelut, yhteystiedot, 
ohjeet (mm. Peppi)  
 

mailto:optima@turkuamk.fi
https://messi.turkuamk.fi/


Opinto-oppaasta löydät OPS:t eli oppimissuunnitelmat. Ne sisältävät Turun AMK:n koulutusten 
opintotarjonnan eli opintojaksot. Pepistä näet helposti oman ryhmäsi OPS:n, mutta opinto-
oppaasta sinun on helpompi selailla, mitä muut koulutukset tarjoavat. 

 
Opinto-oppaassa voit: 
 

 tarkastella kaikkien koulutusten oppimissuunnitelmia ja niiden kuvauksia 
 suodattaa OPS:eja lukuvuosittain tai lukukausittain 
 nähdä yksittäisten opintojaksojen sisältö- ja osaamistavoitekuvaukset  
 nähdä opintojaksojen nykyiset toteutukset 

 
Koulutushausta löydät kaikki AMK:ssa meneillään olevat ja tulevat opintojaksojen toteutukset 
eli ns. ’kurssitarjonnan’. Myös koulutushaku on kätevä työkalu, jos haluat nähdä muiden 
koulutusten opintotarjontaa.  
 
Pidäthän mielessä, että mikäli haluat ilmoittautua toisen koulutuksen toteutuksille, sinun tulee 
keskustella siitä tutor-opettajasi kanssa ensin! Lähtökohtaisesti opiskelijan edellytetään 
etenevän ja rakentavan HOPS:n (henkilökohtainen oppimissuunnitelma) ryhmän normaalin 
oppimissuunnitelman mukaisesti. Vapaavalintaisia opintoja voi kuitenkin valita jossain määrin 
muiltakin aloilta. 
 
Huomioithan myös, että ilmoittautumisissa ensisijaisia ovat koulutuksen omat opiskelijat. Jos 
ilmoittaudut toisen koulutuksen opintoihin, on mahdollista, ettei ilmoittautumistasi hyväksytä. 
 
OPS:iin sisältyy myös vapaavalintaisia opintoja, joiden ei tarvitse olla yksinomaan oman ryhmäsi 
opintoja. Vapaavalintaiset eivät välttämättä sijoitu OPS:ssa ensimmäiseen opiskeluvuoteen. 
Polkuopiskelijana sinun täytyy tarkistaa Opinto-oppaasta, kuinka monen opintopisteen edestä 
vapaavalintaisia opintoja voit ottaa. 
 
 
Tuudo  
 
Tuudo on opiskelijan mobiilisovellus, josta löydät: 
 

 Lukujärjestykset 
 Opintosuoritukset 
 Kampuskartat luokkatiloinenn 
 Lounaslistat 
 Pikalinkit AMK:n järjestelmiin 
 Työ- ja harjoittelupaikkailmoitukset 
 Yhteystiedot 

 
Lataa sovellus Google Play ja App Store 
www.tuudo.fi 
 
 

https://opinto-opas.turkuamk.fi/
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Polkuopiskelijan etuudet ja oikeudet 

Polkuopiskelijana voit… 
 

 ateriakortilla saada pientä alennusta opiskelijaravintoloista Turussa sekä Salon IoT 
Campuksella 

 hakea asumistukea tai tapauskohtaisesti toimeentulotukea Kelasta 
 hakea opiskelija-asuntoa 
 suorittaa työharjoittelun osana opintojasi  
 käyttää samoja ohjelmistoja ja suorittaa samoja sertifikaatteja kuin tutkinto-

opiskelijatkin 
 käyttää opinto-ohjaajan palveluita 
 suorittaa CampusOnline-opintojaksoja maksutta 
 suorittaa Avoimen AMK:n ilta- ja verkko-opintojaksoja maksutta 
 liittyä TUO:n jäseneksi ja saada opiskelijakunnan jäsenetuja 
 käyttää Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalveluita 
 hankkia CampusSportin liikuntapalveluiden käyttöoikeuden 
 opiskella lukuvuoden ajan Turun AMK:lla 
 opinnot suoritettuasi hakea avoimen väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi Turun AMK:iin 

(lisätietoa väylähausta alempana) 
 

 
Polkuopiskelijana et voi 

 
 nostaa KELA:n opintorahaa tai –lainaa 
 saada VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksia 
 käyttää opiskelijaterveydenhuoltoa  
 suorittaa JOO-opintoja 
 tehdä hyväksilukuja aiemmille opinnoille 

 
Alla kuvataan keskeisimpiä näistä polkuopintojen piirteistä tarkemmin: 
 
Hyväksiluvut 
 

  1.      Avoimessa AMK:ssa ei voi tehdä hyväksilukuja aiemmille opinnoille (tutkintosääntö).  
 
  2. Hyväksilukuja haetaan tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä 
 
  3.  Tutkinto-opiskeluoikeuden saatuasi voit tehdä 

hyväksilukupyynnöt Pepissä AHOT:issa 
 
 



CampusSport  
Polkuopiskelijat ovat oikeutettuja käyttämään CampusSportin liikuntapalveluita hankkimalla 
maksullisen käyttöoikeuden. CampusSport tarjoaa runsaasti viikottaisia ryhmäliikuntatunteja, 
palloiluvuoroja, kuntosalin käyttömahdollisuuden sekä erillismaksullisia kursseja. Lisätietoja 
CampusSportin verkkosivuilta. 
 
Opiskelijaterveydenhuolto ja opintopsykologin palvelut 
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaterveydenhuoltoon.  
Polkuopiskelijat ovat oikeutettuja opintopsykologin palveluihin. Tapaamiset ovat maksuttomia. 
Opintopsykologin kanssa voi käsitellä nimenomaisesti oppimiseen ja opiskeluun liittyviä 
haasteita. 
 
Opiskelijaetuudet 
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu moniin opiskelijaetuuksiin tai -alennuksiin, kuten opintotukeen 
tai VR:n ja Matkahuollon opiskelijahintoihin. Polkuopiskelijan on mahdollista saada 
asumistukea sekä joissain tapauksissa toimeentulotukea, aikuiskoulutustukea tai 
työttömyysetuutta. Otathan tukiin liittyvissä kysymyksissä yhteyttä tuen myöntäjään. 
 
Polkuopiskelija voi liittyä opiskelijakunta TUO:n jäseneksi ja tilata vihreän opiskelijakortin. 
TUO:n jäsenyys oikeuttaa opiskelijakunnan alueellisiin etuihin. Jäsenyydestä voit lukea lisää 
opiskelijakunnan verkkosivuilta: TUO . Vihreä opiskelijakortti tilataan jäseneksi liittymisen 
jälkeen Slice –palvelusta. 
 
Polkuopiskelija voi hakea opiskelija-asuntoa Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä (TYS). Lukuvuoden 
alussa vapaat opiskelija-asunnot jaetaan kuitenkin uusille tutkinto-opiskelijoille. Asuntojonoon 
voi kuitenkin asettua. 
 
CampusOnline 
CampusOnline on palvelu, joka sisältää Suomen ammattikorkeakoulujen tarjoamia verkko-
opintojaksoja. CampusOnlinen opintotarjonnan, ilmoittautumisajat ja muut ohjeet löydät 
nettisivuilta. 
 
Osallistuminen opintojaksoille on maksutonta polkuopiskelijoille. Suoritukset on mahdollista 
sijoittaa vapaavalintaisiin opintoihin. Huomaathan kuitenkin, että vapaavalintaisia opintoja voi 
sijoittaa HOPS:iin vain rajattu määrä. Näet määrän Opinto-oppaasta oman ryhmäsi OPS:sta. 
 
Avoimen AMK:n ilta- ja verkko-opintojaksot 
Polkuopiskelijat voivat suorittaa maksuttomasti avoimen AMK:n ilta- ja verkko-opintojaksoja. 
Opintojaksot löytyvät avoimen AMK:n verkkosivuilta. Ilmoittaudu opintojaksoille Pepissä. Huom. 
avoimen AMK:n verkkosivujen ilmoittautumislinkit ovat yksittäisiä opintojaksoja suorittaville 
opiskelijoille!  
 
 
 
 
 

http://www.campussport.fi/fi/etusivu/
https://opiskelijakunta.net/jasenyys/
http://www.slice.fi/asiakkaat/slicefi/map/
http://www.campusonline.fi/
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Opiskelu työttömyystuella 

Mikäli aiot opiskella työttömyystuella, olethan välittömästi yhteydessä siitä TE-toimistoon. 
Työttömyysetuudella opiskelemiseen liittyvät kysymykset on suunnattava TE-toimistoon. Turun 
ammattikorkeakoululla on lain mukaan velvollisuus vastata viranomaisen tietopyyntöihin, kuten 
TE-toimiston virkailijan pyyntöön saada opintojasi koskevat tiedot. 
 
TE-toimiston pyytäessä selvityksiä opiskeluistasi, tee nämä: 
 

1.    Selvitä TE-toimistosta, tuleeko opintojesi olla alle, tasan vai yli 5 opintopistettä  
kuukaudessa. Ilmoita tämä avoimeen amk:n toimistoon, kun lähetät täytettäviä 
lomakkeita 

 
  2.     Lähetä täytettävät lomakkeet docx-muodossa avoinamk@turkuamk.fi  
 
Lähetämme täytetyt lomakkeet ja mahdolliset opiskelutodistukset sinulle skannattuna.  
 
TE-toimiston hylkäävä päätös ei oikeuta maksuttomaan opiskelupaikan peruuttamiseen! 
 

Avoimen väylän haku ja tutkinto-opiskelijaksi siirtyminen 

 
Erillishaut sisältävät kaikki yhteishaun ulkopuoliset haut. Polkuopiskelijan on tärkeää tuntea 
avoimen AMK:n väylähaku, joita on kaksi: AMK-väylähaku ja YAMK-väylähaku. AMK-väylähaku 
on tarkoitettu AMK-polkuopintoja suorittaville ja YAMK-väylähaku Master School –
polkuopintoja suorittaville.  
 
Avoimen väylähakujen perusperiaate on, että hakuaikaan mennessä on suorittanut haun 
hakukelpoisuusvaatimuksissa ilmoitetun määrän opintopisteitä. Avoimen väylähaussa voi olla 
myös asetettu minimikeskiarvo, joka opiskelijan tulee saavuttaa voidakseen hakea. Mikäli 
hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, opiskelijat valitaan keskiarvon mukaan.  
 
Tästä löydät hakemiseen liittyvät pikaohjeet: 
 
AMK-väylähaku 
Suoritettuasi 1. vuoden opinnot, voit hakea AMK-väylähaussa. Erillishaut-sivuilta löydät  
 

 hakuajat 
 hakuväylän 
 hakukelpoisuuden eli hakemiseen oikeuttavien opintopisteiden määrän 
 valintaperusteet eli tietoa, millä perustein opiskelijat valitaan 

mailto:avoinamk@turkuamk.fi
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Haku toteutetaan kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Yleensä haut ovat marras- ja 
toukokuussa: 
 

 syksyn eli marraskuun haku on tarkoitettu tammikuussa aloittaneille 
 kevään eli toukokuun haku tarkoitettu elokuussa aloittaneille 

 
 
YAMK-väylähaku Master School -polkuopiskelijoille 
YAMK-väylähaussa opintopisteitä tulee suorittaa  
 

 10 op, mikäli koko tutkinnon laajuus on 60op 
 15 op, mikäli koko tutkinnon laajuus on 90op 

 
Näet tutkinnon laajuuden etsimällä sen Tutkinnot-sivulta. Mikäli työkokemusvaatimus on 
täynnä opintopisteet suoritettuasi, voit hakea avoimen väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi. 
Työkokemusta tulee olla kertynyt valintaperusteissa mainitulta alalta vähintään 36kk 
korkeakoulututkinnon jälkeen. Tarkemmat tiedot löytyvät Opintopolusta kyseisen hakukohteen 
sivulta. Mikäli työkokemus ei ole vielä täyttynyt, voit jatkaa opintojasi lukuvuoden ajan. 
 
Mikäli saat kaikki opinnot suoritettua 1. vuoden aikana ja työkokemusvaatimus täyttyy, sinun 
tarvitsee enää väylähaussa hakea tutkinto-opiskeluoikeutta ja sen saatuasi voit välittömästi 
valmistua. 
 
Lue lisää ohjeita hakemiseen Erillishaut-sivuilta, josta löydät 
 

 hakuajat 
 hakuväylän 
 hakukelpoisuuden eli suoritettavien opintopisteiden määrän 
 valintaperusteet 

 
YAMK-väylähaussa hakuaika on jatkuva lukuun ottamatta taukoa kesä-elokuussa ja joulukuussa. 
Hakukohde sulkeutuu, kun kaikki aloituspaikat ovat menneet eli opiskelijat valitaan 
hakemuksen jättämisjärjestyksessä. 
 
Tutkinto-opiskelijaksi siirtyminen 
Kun tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi väylähaussa, opiskelijanumerosi vaihtuu. Sinulle 
ilmoitetaan lukuvuoden alussa opiskelijanumeron vaihtumisesta sähköpostitse. Kun saat viestin 
sähköpostiisi, sinun on tehtävä seuraavat asiat: 
 
  1.     Aktivoi tunnuksesi uudelleen! Tunnukset, sähköposti ja salasanasi säilyvät  

ennallaan. 
 

2.  Ilmoittaudu toteutuksille (uudelleen) uudella opiskelijanumerollasi. Mikäli olet jo 
ilmoittautunut vanhalla opiskelijanumerollasi toteutuksille, lähetä opettajalle viesti 
uudesta ilmoittautumisesta uudella opiskelijanumerolla, jotta vanha ilmoittautumisesi 

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/#!csrfmiddlewaretoken=mJVkXjMRQOm1halrFdVdjaGog26RoUzM&sort=0
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/erillishaut/


  

  

  

voidaan poistaa ja uusi hyväksyä. 
 
3. Hae muualla kuin Avoimessa tekemille suorituksillesi hyväksilukua Pepissä AHOT:ssa! 

 
 
Turun AMK:ssa polkuopiskelijana tekemäsi suoritukset siirretään uudelle 
opiskelijanumerollesi lukuvuoden alussa. Näille suorituksille ei pidä hakea hyväksilukuja. 
 
Lue tarkemmat ohjeet ja lisätietoa sivulta Avoimen AMK:n erillishaussa hyväksytyt –sivuilta. 
 

Lukukausimaksu 

Lukukausimaksu maksetaan e-lomakkeella, johon saat linkin edu-sähköpostiisi lukukauden 
alussa. Maksaminen e-lomakkeella edellyttää kirjautumista verkkopankkitunnuksilla.  
 
Lukukausimaksun voi maksaa joko yhdessä (200€) tai kahdessa erässä (2x 100 euroa). 
Maksuviestissä voit valita maksutavan. Lukukausimaksun laiminlyönti johtaa opiskelupaikan 
peruuttamiseen ja maksun viemisen perintään. Mikäli et pysty maksamaan lukukausimaksua 
eräpäivään mennessä, pyydäthän lisää maksuaikaa sähköpostitse. 
 
Ottamalla sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan Opintopolussa sitoudut maksamaan 
lukukausimaksun! Maksuttoman opiskelupaikan peruutuksen voi tehdä ainoastaan perumalla 
Opintopolussa opiskelupaikan tai olemalla ottamatta opiskelupaikkaa vastaan. Myös 
lääkärintodistuksella pitkäaikaisesta sairastumisesta polkuopinnot voi peruuttaa maksuttomasti. 
 

Polkuopintojen lopettaminen 

Opintosi ovat juuri alkamassa, joten ehkä et mieti lopettamiseen liittyviä asioita juuri nyt. Lue 
nämä ohjeet, jotta osaat päättää polkuopinnot oikein ja mahdollisesti välttyä seuraavalta 
lukukausimaksulta. 
 
Toimi näin, jos olet lopettamassa polkuopinnot: 
 
1.     Tee eroilmoitus e-lomakkeella avoimen AMK:n verkkosivuilla tai Messissä: Opiskelu > 

Opiskeluoikeus > Eroaminen 
 

2. Vältyt seuraavan lukukauden maksulta, jos peruutat polkuopinnot lukukauden 
päättymiseen mennessä (31.12. tai 31.7 klo 23:59).  

  

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/avoimen-amkn-erillishaussa-hyvaksytyt/
https://messi.turkuamk.fi/opiskelu/23/2.9/Sivut/etusivu.aspx


  

  

3. TE-toimiston hylkäävä päätös ei oikeuta maksuttomaan peruuttamiseen.     
Lääkärintodistusta vastaan polkupaikan voi perua aina maksuttomasti. Sairastumisen 
tulee olla pitkäkestoista. 

 

4. Eroilmoitus hyväksytään ainoastaan e-lomakkeella. Ilmoitusta opettajalle, tutorille, 
opinto-ohjaajalle, opintotoimistoon tai mihinkään muualle ei hyväksytä. 

 

Polkuopintojen kesto 

Polkuopiskelija voi opiskella Turun AMK:ssa yhden lukuvuoden verran (eli 2 lukukautta). Opinto-
oikeus päättyy siis joko 31.7. (syksyllä aloittaneet) tai 31.12. (keväällä aloittaneet).  
 
Polkuopinnoille ei voi hakea jatkoaikaa enää kevätlukukaudelle 2020 tai tätä seuraaville 
lukukausille. Mikäli et saa väylähaun päättymiseen mennessä suoritettua vaadittuja 
opintopisteitä, voit valita opintojaksoja avoimen AMK:n opintotarjonnasta. Opintojaksot ovat 
maksullisia. Huomioithan, että kaikilta aloilta opintojaksoja ei ole tarjolla.  

 

Keneen otan yhteyttä jos..? 

Turun AMK:lla sinua tukevat opinnoissasi 
 

 opinto-ohjaaja 
 tutor-opettaja 
 opettaja 
 tuutorit 
 Avoin AMK 
 Opintotoimisto 
 opiskelijakunta TUO 

 
Opinto-ohjaaja 
Opinto-ohjaaja auttaa sinua, kun kohtaat vaikeita elämäntilanteita, haluat suunnitella 
opintojasi, sinulla on kysyttävää opinnoista kokonaisuudessaan tai kohtaat kiusaamista. Oman 
opinto-ohjaajasi löydät opintojen infokirjeestä. 
 
Tutor-opettaja 
Tutor-opettaja rakentaa opintojen alussa kanssasi henkilökohtaisen oppimissuunnitelman eli 
HOPS:n. Tutor-opettajan kanssa suunnittelet, mitä tulet ensimmäisenä vuonna opiskelemaan 
sekä saat apua työharjoitteluun liittyvissä kysymyksissä. Myös tutor-opettajalle voi ilmoittaa 
kiusaamisesta ja häirinnästä. 



 
Opettajat 
Opettajilta voi kysyä opintojaksojen sisällöistä, opintojakson suorittamistavoista ja 
lukujärjestyksistä. Toteutusilmoittautumisten hylkäyksiin liittyvät kysymykset tulee osoittaa 
opettajalle. Opettajaan tulee olla yhteydessä jos toteutukselle hyväksymisestä huolimatta 
Optiman työtila ei näy, vaikka toteutus on alkanut.  
 
Vertaistuutori 
Vertaistuutori on aiemmin opiskelunsa aloittanut opiskelija, joka auttaa sinua ensimmäisenä 
vuotenasi. Koskipa asia sitten opiskelua, harrastuksia tai vaikka opiskelijaelämää, voit kääntyä 
oman alasi vertaistuutorin puoleen. Jos olet muuttanut toiselta paikkakunnalta, osaavat tuutorit 
neuvoa paikkakuntaa koskevissa kysymyksissä. Ulkomailta saapuville opiskelijoille on omat kv-
tuutorit. Liikuntatuutorit kokoavat opiskelijoita liikkumaan yhdessä. 

 

TUO 
Liittymällä opiskelijakunta TUO:n jäseneksi saat käyttöösi opiskelijakunnan asiantuntijapalvelut, 
jotka tarjoavat apua mm. vuokrasopimukseen, työsuhteeseen tai avo- ja avioliittoon liittyvissä 
oikeudellisissa asioissa. TUO:lla on myös häirintäyhdyshenkilö. TUO tukee opiskelijaa 
opinnoissa. 
 

Sosiaali- ja terveysalan opintojen tukihenkilö 

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita neuvoo myös Janne Hellstén. Janneen voi olla yhteydessä 
mm. vapaasti valittaviin opintoihin ja niiden valitsemiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Yhteystiedot:  Janne Hellstén, p. 040 355 0417 / janne.hellsten@turkuamk.fi 
 
Avoin AMK 
Avoimeen AMK:hon voit ottaa yhteyttä (avoinamk@turkuamk.fi): 

 avoimen väylähausta (ei OPS-aiheiset kysymykset) 
 laskutuksesta 
 jatkoajan hausta polkuopinnoille 
 tarvitset TE-toimiston pyytämiä tietoja opinnoistasi 
 haluat tilata opintosuoritusotteen 

 
Opintotoimisto 
Opintotoimistosta (opintoasiat@turkuamk.fi) voit  

 tilata opintosuoritusotteet ja opiskelutodistukset 
 hakea ateriakortin, mikäli et saa sellaista opintojen aloitusviikolla tutorilta 

 
Opintotoimiston toimipisteet löydät nettisivuilta. 
 
 

mailto:janne.hellsten@turkuamk.fi
http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/opintotoimistot/


Opiskelijakaupunki Turku ja Salo  

 
Turun kaupungin opiskelijasivuille on koottu kattavasti tietoa mm. opiskelijoiden asumiseen, 
vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyen. Turussa on otettu käyttöön maksulliset kaupunkipyörät eli 
föllärit, lue lisää tästä sekä yritysten toimesta sähköpotkulautoja (mm. Voi ja Tier). 
 
Salon kaupungin verkkosivuilta löydät tietoa asumiseen ja vapaa-aikaan liittyen. 

 

Kampukset 

        Kampukset Turussa         Kampus Salossa 
 
ICT-City  
Joukahaisenkatu 3  
20520 Turku 
 
Sepänkatu  
Sepänkatu 1    

Lemminkäisenkatu 
Lemminkäisenkatu 30 
20520 Turku        
 
Taideakatemia 
Linnankatu 54-60 

Salo IoT Campus 
Joensuunkatu 7 
24100 Salo 
 
 

20700 Turku              20100 Turku 

http://www.turku.fi/opiskelijakaupunki
https://www.foli.fi/fi/kaupunkipyorat
http://www.salo.fi/asuminenjaymparisto/asuminen/
http://www.salo.fi/vapaaaikajamatkailu/

