
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. 

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

 

Insinööri (YAMK), tekniikka, YTEKNS18, 

monimuoto-opetus 

 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 

Tekniikan koulutukseen! 

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

huolellisesti heti paikan vastaanotettuasi. Sinun ryhmäsi tunnus on YTEKNS18. 

 

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 3.9.2018 klo 9.00 osoitteessa 

Lemminkäisenkatu 30, Turku ja tämän jälkeen klo 10.00 auditorio Lemminkäisessä TELI- 

yksikön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden infotilaisuudella. 

Iltapäivällä lounaan jälkeen jatkamme auditoriossa kaikkien insinööri (YAMK)-

koulutusten infolla ja siirrymme sen jälkeen koulutuksittain niille varattuihin tiloihin. 

Ohjelmassa on mm. koulutuksen esittely, tietoa käytännön järjestelyistä. 

 

Tiistaina 4.9. aloitamme klo 8 Sepänkadun toimipisteessä osoitteessa Sepänkatu 1. 

Marine technology –moduulien opetus on kuitenkin Lemminkäisenkadulla. Tiistaina 
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alkavat myös ensimmäiset opintojaksot. 

 

Syksyn 2018 lähipäivät ovat 3.–4.9., 1.–2.10., 5.-6.11. ja 3.-4.12. 

 

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 27.8.2018. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme 

järjestelykuluina 50€. Jos peruutus tehdään 3.9.2018 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. 

 

Järjestettävät moduulit 

Kaikki lukusuunnitelmassa esitetyt moduulit, rakentaminen, myynti, ympäristöteknologia sekä 

Marine Technologyn kolme moduulia toteutuvat ryhmällenne. 

https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
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Saadaksesi todistukseesi merkinnän Master of Engineering, Marine Technology täytyy kolmesta 

Marine Technology- moduulista suorittaa vähintään 25 op, johon sisältyy pakollinen laivan 

vakavuuden kurssi. Meritekniikan moduuleja opetetaan tämänhetkisen sijoittelun mukaan 

peräkkäisinä lukukausina. Syksyllä 2017 vuorossa on Marine Industry Cluster (10 op) ja pakollinen, 

Advanced Marine Design- moduuliin kuuluva laivan vakavuuden kurssi (1 op). Keväällä 2018 

tarjotaan loput Advanced Marine Design - moduulista (9 op) ja syksyllä 2018 Marine Power Plants 

(10 op).  

 

Opinnot ja ajanhallinta 
 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuksia toimia mm. esimies-, asiantuntija- ja 

projektitehtävissä. Tutkinnon laajuus on 60 op (1 op = 27 t opiskelijan työpanosta). Tutkinto on 

ylempi korkeakoulututkinto tasolla 7, joka vastaa samaa tasoa kuin yliopistossa suoritettava 

maisteritutkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnot on suunniteltu työn ohessa toteutettaviksi. 

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. Ota mahdollisuuksien mukaan 

oma kannettava tietokoonesi mukaan jo ensimmäiselle lähipäivälle. 

Opiskelu aikuisena työn, perheen ja harrastusten ohella on mielenkiintoista ja antoisaa, mutta 

samalla myös haastavaa. Opiskelu on monimuotoista, mutta laajuudeltaan kokopäiväistä. 

Opinnoissa opiskelijaa tuetaan mm. osoittamalla kaikille henkilökohtainen opettajatuutori. Tämän 

lisäksi koko opiskeluryhmä jakaantuu pienempiin tiimeihin, jolloin muiden opiskelijoiden tuki, nk. 

vertaistuki, voi toimia opintojasi eteenpäin vievänä voimavarana. On tärkeää jo ennen opintojen 

alkua keskustella esimerkiksi perheen kanssa opiskelun vaikutuksista myös yksityiselämään. 

Opiskelu tulee täyttämään omaa vapaa-aikaa vieden yhteistä aikaa perheeltä ja harrastuksilta. 

Jotkut opiskelijat ovat ottaneet myös opintovapaata kuormittavuuden helpottamiseksi. Kunkin 

opiskelijan omasta taustasta ja elämäntilanteesta johtuen kokemukset opiskelun 
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kuormittavuudesta ovat yksilöllisiä. 

 

Opiskeluun valmistautuminen 

Opiskelusi alkutaivalta helpottaaksemme olemme koonneet tähän hyödyllisiä linkkejä, joihin 

tutustumalla saat esimakua tulevista opinnoistasi Turun ammattikorkeakoulussa. Koulutus on 

sijoitettu Tekniikka, ympäristö ja talous –tulosalueella yksikköön Monimuoto ja YAMK-koulutus. 

 

Opetuksen toteutus ja opetussuunnitelma 

Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat löydät SoleOPS järjestelmästä: Tunnuksen 

perusteella löydät opetussuunnitelmasi SoleOPS -järjestelmästä osoitteesta 

https://ops.turkuamk.fi -> Opetussuunnitelmat -> Tekniikka ja liikenne -> Lukuvuosi 2018-2019 

-> Tekniikan koulutus (YAMK). Ryhmäsi tunnus on YTEKNS18. 

Tutustu ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöihin 

Osa Turun ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian ylempään AMK-tutkintoon johtavissa 

tutkinto-ohjelmissa tehdyistä opinnäytetöistä on luettavissa sähköisessä muodossa Theseus – 

verkkokirjastossa.Tekniikan ja liikenteen alan YAMK koulutusten opinnäytetyöt löytyvät polusta 

www.theseus.fi → aineistot ammattikorkeakouluittain → Turun ammattikorkeakoulu 

 

Lisätietoja (Koulutus) 

Mikäli sinulla on kysyttävää ohjelman sisällöstä tms. jo ennen ensimmäistä tapaamistamme, ota 

yhteyttä: 

 

Koulutusvastaava Osmo Eerola osmo.eerola@turkuamk.fi (13.8.2018 alkaen) 

Opinto-ohjaaja Johanna Gadd johanna.gadd@turkuamk.fi 

https://ops.turkuamk.fi/
http://www.theseus.fi/
mailto:osmo.eerola@turkuamk.fi
mailto:johanna.gadd@turkuamk.fi
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Tarvittaessa voit ottaa kesäaikana yhteyttä opintotoimistoon: opintoasiat@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 

 

mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:avoinamk@turkuamk.fi
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