
 

 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Projektijohtamisen koulutus (YAMK) 
Onneksi olkoon saamastasi polkuopiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Projektijoh-
tamisen koulutuksen polkuopintoja! 

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

Sinun ryhmäsi tunnus on YPROIK18 (insinöörit) ja YPROTK18 (tradenomit). Tunnuksen perusteella löydät 
opetussuunnitelmasi SoleOPSista Projektijohtaminen insinööri ja Projektijohtaminen tradenomi 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat maanantaina 8.1.2018 klo 9.00 osoitteessa Lemminkäisenkatu 30, Turku auditorio Lem-
minkäisessä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden yhteisellä avajaistilaisuudella. Tämän 
jälkeen siirrymme koulutuksittain niille varattuihin tiloihin. Ohjelmassa on mm. koulutuksen esittely, tietoa 
käytännön järjestelyistä sekä hakutietojen tarkastaminen. Varaa 8.1.2018 mukaasi opinto- ja työtodistukset 
sekä henkilöllisyystodistus.  

9.1.2018 klo 9.00–16.00 alkaa projektijohtamisen ensimmäinen opintojakso Projektin valmistelu. Opinto-
jakson sisällöistä saat lisätietoa toteutussuunnitelmasta, joka on SoleOPS:ssa noin 1-2 viikkoa ennen lähi-
päiviä. 

Kaikille polkuopiskelijoille järjestetään yhteinen infotilaisuus tiistaina 9.1.2017 klo 16.30. Tilaisuus jär-
jestetään Ruiskadun toimipisteessä (Ruiskatu 8, Turku) auditoriossa 131 (pääovesta vasemmalle).  

 

Kevään 2018 lähipäivät ovat 8.-9.1., 8.-9.2., 8.-9.3., 20.-21.4., 17.-18.5., 15.-16.6.  

Opinnot ja ajanhallinta 
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle monia valmiuksia toimia mm. esimies-, asiantuntija- ja 
projektitehtävissä.  Projektijohtamisen koulutuksessa tähdätään kattavasti opiskelijan projektijohtamistai-
tojen syventämiseen ja näkökulmien laajentamiseen. Opinnoissa yhdistyvät käytännön projektitoiminta ja 
projektijohtamiseen liittyvä teoria. Tutkinnon laajuus on insinööreillä 60 op ja tradenomeilla 90 op (1 
op=27 t opiskelijan työpanosta). Tutkinto-ohjelmassa opinnot on suunniteltu työelämän ohessa toteutet-
taviksi monimuotoisesti siten, että lähiopetusjaksoja on pääsääntöisesti kaksi päivää kuukaudessa. Lähi-
jaksojen välillä suoritetaan oppimistehtäviä itsenäisesti.  

 

 

 

 

https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/tab/clr?koulohj_id=12981792&ryhma_id=21842470&menuid=78
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/tab/clr?koulohj_id=12981832&ryhma_id=21956848&menuid=95#null
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Käyttäjätunnuksen aktivointi  
 
Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin osoitteessa https://id.turkuamk.fi > Rekiste-
röidy. Palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Katso ohjevideo palvelun 
toiminnasta. Tarvittaessa käyttäjätunnukset voi hakea opintotoimistosta henkilökohtaisesti opiskelun al-
kaessa, jos tunnusten aktivointi tai tunnistautuminen ei onnistu ID-palvelun kautta.  
 

Opiskelukustannukset 
Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat ja asumiskustannukset. Harjoittelua on 
myös Turun ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia.  

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät kaksi 
lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200€ ke-
väällä ja 200€ syksyllä). 

Kevään 2018 polkuopintojen osalta peruutus on tehtävä viimeistään tiistaina 12.12.2017 oheisella lomak-
keella avoimen AMK:n toimistoon. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. 
Jos peruutus tehdään 2.1.2018 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun. Voit peruuttaa osallis-
tumisesi oheisen lomakkeen kautta. Peruuta osallistumisesi tästä  

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

 

Lisätietoja 
Avoimen AMK:n toimisto: 

avoinamk@turkuamk.fi 

Elina Karaus, suunnittelija, p. 050 5985 515, 
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818, 

Janne Hellsten, suunnittelija, p. 040 3550 417, polkuopiskelijoiden ohjaus ja neuvonta / Sosiaali- ja 
terveysala 

 

https://www.lyyti.in/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
mailto:avoinamk@turkuamk.fi
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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  
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