
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Tradenomi (AMK), Liiketalous, MLIISK18, 
monimuotototeutus 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan liiketalouden 
tradenomikoulutukseen! 

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

Sinun ryhmäsi tunnus on MLIISK18. Ryhmäsi opetussuunnitelman löydät SoleOPSista. 

Opintojen aloitus 
Opinnot alkavat maanantaina 15.1.2018 klo 9:00 Salossa osoitteessa Joensuunkatu 7. HUOM! Paikka on 
eri kuin pääsykokeessa. Uusia opiskelijoita pyydetään kokoontumaan IoT-kampuksen pääsisäänkäynnin 
aulaan, josta opiskelijat ohjataan edelleen Turun ammattikorkeakoulun Salon kampuksen tiloihin.  

Ota heti ensimmäisenä päivänä mukaasi alkuperäiset koulu- ja työtodistukset, joilla hait opiskelupaikkaa. 
Opiskelupaikka on ehdollinen, kunnes olemme tarkastaneet alkuperäiset todistukset. Ensimmäisenä 
päivänä tarvitset myös henkilöllisyystodistuksen.  

 

Opiskelusta 
Opiskelu monimuotokoulutuksessa on suurelta osin etäopiskelua. Lähiopetusta on päiväsaikaan noin 
kahtena päivänä kuukaudessa klo 9-16:30 välillä. Lähiopetuspäivät ovat syyslukukaudella maanantaisin 
ja tiistaisin. Lähtökohtaisesti opiskelijan on osallistuttava kaikkiin lähipäiviin.  

Lähipäivien välisillä etäjaksoilla opiskellaan Turun AMK:n verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu 
edellyttää omaa tietokonetta, johon käyttäjällä on laajat käyttöoikeudet, jotta ohjelmistojen asentaminen 
on mahdollista. Tutustu alla oleviin ohjeisiin oman tietokoneen tarpeesta opiskelussa. 

Opiskelijat tekevät yksilö- tai ryhmätehtäviä ja esim. sähköisiä tenttejä. Lähipäivillä käsitellään ja 
syvennetään etäjaksolla opittua ja valmistellaan seuraavan etäjakson työskentelyä.  

Kevätlukukauden 2018 lähijaksot ryhmälläsi (MLIISK18) ovat: 15.-16.1., 5.-6.2., 5.-6.3., 9.-10.4., 7.-8.5 
ja 4.-5.6. 

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. 

  

https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/tab/fet?ryhmtyyp=1&amk_id=2754565&lukuvuosi=2888433&valkiel=fi&koulohj_id=8357323&ryhma_id=22710582
https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/iot-campus-salo/
https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/iot-campus-salo/
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Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 

Jos olet jo aiemmin suorittanut opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, opinnot voidaan 
soveltuvin osin hyväksilukea tutkintoosi. Samoin, jos sinulla on ennen vuotta 2001 suoritettu merkonomin 
tai yo-merkonomin opistotutkinto (ns. vanhan opistojärjestelmän mukainen tutkinto). 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla on yli 
45 opintopistettä saman alan aikaisempia opintoja korkeakoulusta tai tutkinto vanhan opistojärjestelmän 
mukaisesta koulutuksesta, toimita kopiot suoritusotteista sähköpostilla 3.1.2018 mennessä: 
arja.keltaniemi@turkuamk.fi 

Huomioithan, että hyväksilukujen johdosta, tuleva ryhmäsi voi muuttua ja tämän myötä myös lähijaksot 
ovat eri päivinä kuin aloittavalla MLIISK18-ryhmällä. 

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 sinulla tulee olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien aikana. 
 

Millaisen tietokoneen tarvitsen? 

Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf). Oman koulutuksesi 
suositus on hankkia vähintään laadukas peruslaite.  

 

Lisätietoja  
Koulutusvastaava Arja Keltaniemi, arja.keltaniemi@turkuamk.fi  3.1.2018 alkaen 

Opinto-ohjaaja Sari Kallio-Kökkö, sari.kallio-kokko@turkuamk.fi, 3.1.2018 alkaen 

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä opintotoimistoon: opintoasiat@turkuamk.fi 

 

Tervetuloa opiskelemaan! 
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