
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Teknologiaosaamisen johtaminen (YAMK) 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutukseen! 

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

Sinun ryhmäsi tunnus on YTEJOS17. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi 
SoleOPSista. 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat maanantaina 4.9.2017 klo 8.30 osoitteessa Lemminkäisenkatu 30, Turku 
(Auditorio Lemminkäinen) tervetulokahvilla ja tämän jälkeen klo 9.00 auditorio Lemminkäisessä 
kaikkien ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden avajaistilaisuudella. Tämän 
jälkeen siirrymme koulutuksittain niille varattuihin tiloihin. Ohjelmassa on mm. koulutuksen 
esittely, tietoa käytännön järjestelyistä sekä hakutietojen tarkastaminen. Varaa 4.9. mukaasi 
opinto- ja työtodistukset sekä henkilöllisyystodistus. Tilaisuudessa täytetään myös IT-tunnusten 
saamiseksi tarvittava lomake. 

Iltapäivän 4.9. aikana tutustumme opiskelijan tarvitsemiin tietojärjestelmiin sekä muodostamme 
opiskelijaryhmät. Tiistaina 5.9. alkaa ensimmäinen opintojakso: Henkilöstöjohtaminen ja osaamisen 
kehittäminen.  

Syyslukukauden muut lähipäivät ovat: 2.–3.10., 6.11.–7.11. ja 11.–12.12. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joka jakautuu lähiopetukseen ja etäjaksoihin. 
Lähiopetusta on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kahtena peräkkäisenä arkipäivänä. 
Lähiopetus on tärkeä osa opintoja. Etäjaksoilla, lähitapaamisten välillä, keskitytään 
opintojaksojen oppimistehtäviin, jotka tehdään joko itsenäisesti tai pienryhmissä. Ennen 
ensimmäistä lähitapaamista tehdään ensimmäisen opintojakson orientoiva ennakkotehtävä, joka 
löytyy samasta taulukosta kuin tämä kirje kohdasta ”Muuta”. 

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

 

Lisätietoja 
Koulutusvastaava Osmo Eerola osmo.eerola@turkuamk.fi (21.8.2017 alkaen) 

Opinto-ohjaaja Mikko Siitonen mikko.siitonen@turkuamk.fi (21.8.2017 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 
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