
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Tradenomi (AMK), Liiketalous, MLIISS17, 
monimuotototeutus 
Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan liiketalouden tradenomikoulutuksen polkuopintoihin! 

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

Sinun ryhmäsi tunnus on MLIISS17. Ryhmäsi opetussuunnitelman löydät SoleOPSista. 

Opintojen aloitus 
Opinnot alkavat maanantaina 28.8.2017 klo 9:00 Salon kampuksella osoitteessa Ylhäistentie 2. 
Karttalinkki. 

Ota heti ensimmäisenä päivänä mukaasi alkuperäiset koulu- ja työtodistukset, joilla hait opiskelupaikkaa. 
Opiskelupaikka on ehdollinen, kunnes olemme tarkastaneet alkuperäiset todistukset. Ensimmäisenä 
päivänä tarvitset myös henkilöllisyystodistuksen.  

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 28.8.2017 klo 15.30 
Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) auditoriossa A173 Lemminkäinen.  
 

Polkuopintojen maksut 
 
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). 

Mahdollinen peruutus on tehtävä oheisella lomakkeella syksyn 2017 polkuopintojen osalta viimeistään 
keskiviikkona 16.8.2017. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. Jos 
peruutus tehdään 31.8.2017 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun. Peruuta osallistumisesi 
tästä   

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-toimiston 
asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista 
polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen 
maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan 
lääkärintodistuksen perusteella. 

 
 

https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/tab/sea?koulohj_id=8357323&ryhmtyyp=1&lukuvuosi=2888433&stack=push
https://www.google.fi/maps/place/Ylh%C3%A4istentie+2,+24130+Salo/@60.3695114,23.1283914,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468c4646ef3a5665:0x60601bc5e1dc8dfb!8m2!3d60.3695114!4d23.1305801
https://www.lyyti.in/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
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Opiskelusta 
Opiskelu monimuotokoulutuksessa on suurelta osin etäopiskelua. Lähiopetusta on päiväsaikaan noin 
kahtena päivänä kuukaudessa klo 9-16:30 välillä. Lähiopetuspäivät ovat syyslukukaudella maanantaisin 
ja tiistaisin. Lähtökohtaisesti opiskelijan on osallistuttava kaikkiin lähipäiviin.  

Lähipäivien välisillä etäjaksoilla opiskellaan Turun AMK:n verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu 
edellyttää omaa tietokonetta, johon käyttäjällä on laajat käyttöoikeudet, jotta ohjelmistojen asentaminen 
on mahdollista. Tutustu alla oleviin ohjeisiin oman tietokoneen tarpeesta opiskelussa. 

Opiskelijat tekevät yksilö- tai ryhmätehtäviä ja esim. sähköisiä tenttejä. Lähipäivillä käsitellään ja 
syvennetään etäjaksolla opittua ja valmistellaan seuraavan etäjakson työskentelyä.  

Syyslukukauden 2017 lähijaksot ryhmälläsi (MLIISS17) ovat: 28.-29.8., 11.-12.9., 2.-3.10., 30.-31.10., 
27.-28.11. ja 11.-12.12. 

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. 
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Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa mahdollisia aiempia opintoja ei voida hyväksilukea. 
Opintojen hyväksilukua voit hakea saatuasi yhteishaun tai avoimen väylän haun kautta saatua 
tutkinto-opiskeluoikeuden. Mahdollisista hyväksiluettavista aiemmista opinnoista voi olla 
yhteydessä oman koulutusohjelman opinto-ohjaajaan. 

 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa 

Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään mm. erilaisten pilvipalveluiden myötä luokkiin sijoitettujen 
tietokoneiden käytöstä yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien aikana. 
 

Millaisen tietokoneen tarvitsen? 

Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf). Oman koulutuksesi 
suositus on hankkia vähintään laadukas peruslaite.  

 

Lisätietoja  
Koulutusvastaava Arja Keltaniemi, arja.keltaniemi@turkuamk.fi  15.8. alkaen 

Opinto-ohjaaja Päivi Härmä, paivi.harma@turkuamk.fi, 18.8.2017 alkaen 

Tarvittaessa voit ottaa kesäaikana yhteyttä opintotoimistoon: opintoasiat@turkuamk.fi 

Avoimen AMK:n toimisto on avoimen AMK:n opiskelijan ensisijainen yhteydenottopaikka. Otathan 
rohkeasti yhteyttä mitä tahansa kysymyksiä ilmaantuukin.  
 
Avoimen henkilöstö:  
Elina Karaus, suunnittelija, p. 050 5985 515 
Anne Hakala, opintosihteeri, p. 050 5985 818 
Leena Metsävuori, suunnittelija (väylähaut), p. 044 9074 999 
 

 

Tervetuloa opiskelemaan! 

http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
mailto:arja.keltaniemi@turkuamk.fi
mailto:paivi.harma@turkuamk.fi
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
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