
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. 

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

 

Tradenomi (AMK), MLIISS18, 

monimuotototeutus, Salo 

Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan tradenomiksi. 

 

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

heti paikan vastaanotettuasi. Sinun ryhmäsi tunnus on MLIISS18. 

Opintojen alkaminen 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio 20.08.2018 klo 17.30 – 20.00 

Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) tilassa Auditorio A173 Lemminkäinen. 

Tilaisuudessa kerrotaan opintojesi etenemisen kannalta tärkeää tietoa, kuten avoimen väylähausta, 

joten suosittelemme paikalle tuloa! Tutustuthan myös polkuopiskelijan oppaaseen, josta löydät 

paljon hyödyllistä tietoa! 

Varsinaiset opintosi alkavat maanantaina 20.8. 2018 kello 9.00 Salon IOT-kampuksella 

osoitteessa Joensuunkatu 7, Salo. Uusia opiskelijoita pyydetään kokoontumaan kampuksen 

pääsisäänkäynnin aulaan, josta opiskelijat ohjataan edelleen Turun ammattikorkeakoulun Salon 

kampuksen tiloihin. 

 

Pysäköinti kampuksella 

https://messi.turkuamk.fi/tulosalueet/1/PublishingImages/Sivut/joensuunkatu/Karttapohjakuva

_amk_pys 

%C3%A4k%C3%B6inti.jpg 
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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 2018 polkuopintojen 

osalta viimeistään keskiviikkona 13.8.2018. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme 

järjestelykuluina 50€. Jos peruutus tehdään 20.8.2018 tai sen jälkeen, veloitamme koko 

200€ lukukausimaksun.  

Polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi 

siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta 

ei hyväksytä. Lomakkeen löydät täältä. 

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. 

 

Opiskelusta 
Opiskelu monimuotokoulutuksessa on suurelta osin etäopiskelua. Lähiopetusta on päiväsaikaan noin 

kahtena päivänä kuukaudessa klo 9-16:30 välillä. Lähiopetuspäivät ovat kevätlukukaudella 

maanantaisin ja tiistaisin. Lähtökohtaisesti opiskelijan on osallistuttava kaikkiin lähipäiviin. 
 

 

 

https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
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Syyslukukauden 2018 lähijaksot ryhmälläsi 

(MLIISS18) ovat: 20-21.8; 17-18.9; 8-9.10; 22-

23.10,; 19-20.11; 10-11.12 

 

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. 

 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla 

on saman alan aikaisempia korkeakouluopintoja, toimita niistä tietoa sähköpostilla viimeistään 

15.08.2018 mennessä opinto-ohjaaja Sari Kallio-Kökkölle, sari.kallio-kokko@turkuamk.fi. Huom! 

Liitä viestiin opintosuoritusotteesi. Samoin, jos sinulla on ennen vuotta 2001 suoritettu 

merkonomin tai yo-merkonomin opistotutkinto (ns. vanhan opistojärjestelmän mukainen tutkinto). 

Huomioithan, että hyväksilukujen johdosta, tuleva ryhmäsi voi muuttua ja tämän myötä myös 

lähijaksot ovat eri päivinä kuin aloittavalla MLIISS18-ryhmällä. 

 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa 

Sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien aikana. Lisäksi itsenäinen 

opiskelu ja verkossa tapahtuva ohjaus edellyttävät oman tietokoneen käyttöä. 

Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf). 

 

 

mailto:sari.kallio-kokko@turkuamk.fi
http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
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Käyttäjätunnuksen aktivointi 

Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin osoitteessa https://id.turkuamk.fi > 

Rekisteröidy. Palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Katso 

ohjevideo palvelun toiminnasta. Tarvittaessa käyttäjätunnukset voi hakea opintotoimistosta 

henkilökohtaisesti opiskelun alkaessa, jos tunnusten aktivointi tai tunnistautuminen ei onnistu ID-

palvelun kautta. 

 

Lisätietoja (Koulutus) 

Opintotoimisto, opintoasiat@turkuamk.fi  

Opinto-ohjaaja Sari Kallio-Kökkö, sari.kallio-kokko@turkuamk.fi  

Tuutoropettaja, Timo Luukka, timo.luukka@turkuamk.fi 

 

Lisätietoja (Avoin AMK) 

Avoimen AMK:n sähköposti on ensisijainen yhteydenottotapa, avoinamk@turkuamk.fi. Mikäli 

tarvitset henkilökohtaista ohjausta, varaa aika Avoimen AMK:n suunnittelijalle. Mikäli sinulla on 

kysyttävää avoimen väylähausta, ota yhteyttä Hakijapalveluihin, hakijapalvelut@turkuamk.fi. Avoin 

AMK ei pysty vastaamaan väylähakua koskeviin kysymyksiin. 

Avoimen henkilöstö:  

Martin van Wetten, suunnittelija, p. 040 355 0324 

Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818 

 

Tervetuloa opiskelemaan! 

https://id.turkuamk.fi/
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