
 

Tradenomi (AMK), Liiketalous (Salo), 
monimuotototeutus 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan liiketalouden 
tradenomin polkuopintoja! 

Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen. Tutustuthan myös 
polkuopiskelijan oppaaseen Uusien opiskelijoiden sivulla: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-
opiskelu/uusille-opiskelijoille/polkuopiskelijat/ 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: ma 13.1.2020 klo 9.00 

• Paikka: Joensuunkatu 7 (Salo), oppimistila Phi.  Karttalinkki 

• Ryhmätunnus: MLIISK20 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Opiskelusta 

Opiskelu monimuotokoulutuksessa on suurelta osin etäopiskelua. Lähiopetusta on päiväsaikaan noin 
kahtena päivänä kuukaudessa klo 9-16 välillä. Lähiopetuspäivät ovat maanantai ja tiistai. Lähtökohtaisesti 
opiskelijan on osallistuttava kaikkiin lähipäiviin. 
 
Opinnoissa hyödynnetään Turun AMK:n verkko-oppimisympäristössä, joten opiskelu edellyttää omaa 
tietokonetta, johon käyttäjällä on laajat käyttöoikeudet, jotta ohjelmistojen asentaminen on mahdollista. 
Tutustu ohjeistuksiin oman tietokoneen tarpeesta opiskelussa. Oman koulutuksesi suositus on hankkia 
laadukas peruslaite. 
 
Opiskelijat tekevät yksilö- tai ryhmätehtäviä ja esim. sähköisiä tenttejä. Lähipäivillä käsitellään ja 
syvennetään etäjaksolla opittua ja valmistellaan seuraavan etäjakson työskentelyä.  
 
Kevätlukukauden lähijaksot ryhmälläsi (MLIISK20) ovat: 13.-14.1., 3.-4.2., 2.-3.3., 30.-31.3., 27.-28.4 ja 
25.-26.5. 
 
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. 
 
Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa.  

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/polkuopiskelijat/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/polkuopiskelijat/
http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/iot-campus-salo/
http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/iot-campus-salo/
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/0c/b9/0cb94587-788d-4ed0-bbd1-cb4dc90cfc1b/ohje_omakoneopiskelussa_2017_fi.pdf
https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/21642/fi/21660/MLIISK20/year/2019


 

Käyttäjätunnukset 
Aktivoi käyttäjätunnuksesi ennen opintojen alkua Turun AMK:n järjestelmiin osoitteessa 
https://id.turkuamk.fi > Rekisteröidy. Käyttäjätunnuksen aktivointi onnistuu noin viikkoa ennen opintojen 
aloitusta. Palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  
 

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja Mikko Siitonen mikko.siitonen@turkuamk.fi p. 050 598 5437 

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi  

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).  

Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! Opiskelupaikan 
vastaanottanut sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa 
maksutta opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen 
perusteella. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei oikeuta polkuopintojen maksuttomaan 
peruutukseen. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-
toimistosta ennen polkuopintopaikan vastaanottamista.   

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat 
tiedot löytyvät polkuopiskelijan oppaasta.  

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n 
peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, 
opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomake löytyy 
verkkosivuiltamme.  

Avoimen AMK:n toimisto 

Avoimen AMK:n toimisto on polkuopiskelijoiden ensisijainen yhteydenottokanava. Olethan 
yhteydessä, jos sinulla on mitään kysyttävää! 

avoinamk@turkuamk.fi 

puh. 02 26336109 (puhelinaika tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 
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Tervetuloa opiskelemaan! 
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