
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Insinööri (AMK), Tuotantotalous, PTUTAS17, 

päiväopetus 
 

Welcome to the most exclusive club of the “Noble Representatives of The Excellence in Industrial 
Management and Engineering”! 

Olet lämpimästi tervetullut Tuotantotalouden Insinöörikoulutuksen polkuopintoihin! 

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

 

Opintojen alkaminen  

Opintosi alkavat keskiviikkona 30.8.2017 klo 10.00 osoitteessa Sepänkatu 1.  Ulkona odottavat tutorit, 
jotka ohjaavat Sinut oikeaan tilaan. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen 
opiskelijan on oltava tällöin paikalla.  

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 (1. opintopiste) opintojaksolla keskiviikkona 
30.08.2017 klo 10:00. Tämä opintojakso kestää kolme työpäivää (keskiviikko-perjantai) sisältäen 
Boostcamp sekä perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Opintojakso 
aikana työskennellään pääsääntöisesti klo 9 – 16. Tarkemmat ohjeet aikataulusta saat keskiviikkona kun 
opintosi alkavat. 

 

 Ota mukaan myös roppakaupalla ”tekemisen meininkiä” ja opiskeluintoa. Odotamme sinulta 
paljon, koska olet astumassa arvostetuimpaan ja hienoimpaan insinöörikoulutukseen, joka avaa 
sinulle enemmän mahdollisuuksia kuin mikään muu koulutus!  

 
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). 
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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. 

 

Lisätietoja 

Koulutus ja tutkimusvastaava Tero Reunanen puh. 044 907 4592   

Opinto-ohjaaja Päivi Viinikkala puh. 050 5985903 

Opintosihteeri Tiina Venho  

opintoasiat@turkuamk.fi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@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 
 

 

Mikä on Boostcamp? 

Boostcampin eli tiimiytymiskoulutuksen tavoitteena on yhteisten kokemusten kautta parantaa 
opiskelijoiden ryhmäytymistä ja ryhmähenkeä, saada tehokkaalla tavalla opiskelijat toimimaan yhdessä 
ja tutustumaan toisiinsa rennossa ilmapiirissä. Boostcamp järjestetään muussa ympäristössä kuin 
oppilaitoksen tiloissa ja se kestää noin 24 h. Kuljetukset hoidetaan yhteiskuljetuksella ja ”leirillä” on 
täysihoito. Boostcampille tarvitset mukaan: sään mukaiset vaatteet, lakanat, henkilökohtaiset hygienia- 
tarvikkeet ja uimapuvun.  

Tuotantotalouden Boost Camp järjestetään torstaista perjantaihin 31.8.-1.9.2017. Korkeakouluopiskelu- 
ja työelämätaidot –opintojakson suoritusmerkinnän edellytyksenä on osallistuminen tähän tapahtumaan. 

https://www.lyyti.in/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
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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 hyväksiluvuista voi olla yhteydessä omaan 
opettajatutoriin, koulutus ja tutkimusvastaava Tero Reunaseen. 

tero.reunanen@turkuamk.fi puh. 044 907 4592 

Tero Reunanen toimii myös ryhmäsi opettajatutorina, ja on opiskelijoiden tukena koko 
ammattikorkeakouluopintojen ajan.  

 

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).  

 

 

 

 

 

Onneksi olkoon uusi Tutalainen ja tervetuloa opiskelemaan Turun AMK:n Sepänkadun 

kampukselle! 

Me tutorit vietämme kanssanne ensimmäiset kouluviikot. Autamme teidät alkuun uusissa opinnoissa, 

sekä tutustumaan uusiin luokkalaisiin rennolla meiningillä. Meidän puoleemme voi kääntyä missä 

asiassa tahansa koko lukuvuoden ajan, myös ennen koulun alkua sähköpostitse.  

Olisi toivottavaa, että varaatte ensimmäisten päivien illat myös vapaaksi, sillä luvassa on kaikenlaista 

hauskaa ohjelmaa! 

http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
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Lämpimästi tervetuloa Tutalle ja nähdään syksyllä! 

Kesäisin terkuin tutorinne 

Tuuli, Hanna, Helka ja Matias 

Kameran takana tutorvastaava 

Laura 

 

 

tuuli.elomaa@edu.turkuamk.fi, hanna.huovinen@edu.turkuamk.fi, 

helka.tossavainen@edu.turkuamk.fi, matias.uusitalo1@edu.turkuamk.fi 

laura.telenius@edu.turkuamk.fi 
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Hyödyllisiä sivuja, joihin tutustua:   

Turun Ammattikorkeakoulu   www.turkuamk.fi   

Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta www.opiskelijakunta.net   

Kela, opiskelijoiden tuet    http://www.kela.fi/opiskelijat  

Turun Insinööriopiskelijat ry   www.tio.fi 

Opiskelijakortti    http://www.frank.fi/  

Turun joukkoliikenne   http://www.foli.fi/   

 

 

Lisäksi jos uusi koti Turusta on vielä haussa, kokeile näitä: 

www.tys.fi  

www.ovv.fi 

www.vuokraovi.com 

www.oikotie.fi 

 

 

http://www.turkuamk.fi/
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