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Tradenomi (AMK), mediatuotanto, 
MMEDTS17, online-opetus 

 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan mediatuotannon 
online-opintoihin! 

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

Sinun ryhmäsi tunnus on MMEDTS17. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi SoleOPSista . 
Varmista, että valitset ryhmätunnuksen MMEDST17.  

 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat maanantaina 28.8.2017 klo 09.00 osoitteessa Lemminkäisenkatu 30, luokassa LEM OT 
B148 Kuvasali. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin 
paikalla. Opiskelijavalinta vahvistetaan lopullisesti sen jälkeen kun opiskelijan hakukelpoisuus on 
todettu: hakijan henkilöllisyys ja alkuperäiset opiskelu- ja työtodistukset on tarkistettu. Tarvittavat 
todistukset ovat ne työ- ja opiskelutodistukset, joilla vahvistat cv:ssä esittämäsi aikaisemman 
koulutuksesi ja työkokemuksesi 90 opintopisteteen osalta. 1 

 

Opinnot alkavat orientaatio-vaiheella, ja silloin perehdytään Turun ammattikorkeakouluun 
organisaationa ja työyhteisönä, online-opintoihin sekä opiskelun toimintatapoihin ja opintojen 
sisältöihin. Orientaation aikana esitellään syksyn opintojaksot ja osa opintojaksoista käynnistetään.  
Orientaatio-vaiheessa tarvitset pankkitunnuksia (sähköistä tunnistautumista varten), läppäriä/tablettia ja 
kameraa tai älypuhelinta Liikkuvan kuvan opintojaksoa varten.   

 

 

                                                 

1 Mediatuotannon erikoistumisalan online-koulutuksessa täydennät aikaisemmin suorittamaasi alempaa tai keskeneräistä 

median, viestinnän tai kaupallisen alan tutkintoasi ja työelämäosaamistasi tradenomi (AMK) -tutkinnoksi. Koulutuksen 
laajuus on 210 opintopistettä. Aikaisemmin hankittu koulutus ja työkokemus korvaavat 90 opintopistettä. Opintojen aikana 

suoritat 120 opintopistettä. Työkokemuksesta ja aiemmista opinnoista kertynyt media-alan osaaminen arvioidaan 
ansioluettelon perusteella ennakkotehtävien yhteydessä. Työkokemuksesi voi olla peräisin esimerkiksi media-, viestintä- tai 
kulttuurialan projekteista tai yritystoiminnasta. Koulutukseen hyväksyttyjen tulee todistaa ansioluettelossa esitetty kokemus 
oikeaksi. 

https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/tab/fet?ryhmtyyp=1&amk_id=2754565&lukuvuosi=2888428&valkiel=fi&koulohj_id=8357283&ryhma_id=18845832
http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/lemminkaisenkatu/
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Orientaatio-vaihe on ma 28.8. klo 9.00 – ke 30.8. klo 16.00. 
 

Alustava päiväkohtainen aikataulu: 
MA klo 9-16 
TI klo 9-20 
KE klo 9-16 

 

Optima 
Opintojen online-ympäristönä käytetään valintakokeista tuttua Optima-alustaa, ja se tulee sisältämään 
syksyn opintojaksot ja opiskeluun liittyvät toimintatavat ja -ohjeet.  Optima-alusta aukeaa käyttöönne 
orientaatio-vaiheen aikana, ja sitä käytetään koko opintojen ajan. 

 

Skype-tapaamiset 
Syyslukukauden aikana opintoihin liittyviä skype-tapaamisia järjestetään noin 2 kertaa kuukaudessa 
keskiviikkoisin klo 16–17.30. Skype-tapaamisten aikataulu ja ohjeet julkaistaan Optimassa. 
 

Alustava aikataulu: 

 KE 13.9. 
 KE 27.9.   
 KE 11.10.  
 KE 25.10.  
 KE 08.11.  
 KE 22.11.  
 TO 7.12.  
 KE 13.12. 

 

Skype-tapaamisten lisäksi opinnot sisältävät pääsääntöisesti itsenäistä työskentelyä. Lisäksi esim. hops-
keskustelut (henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen yhdessä opettajatuutorin kanssa) käydään 
erikseen sovittuna aikana joko skypessä tai (opiskelijan toivomuksesta) henkilökohtaisesti Turussa.  
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Muistilista 
 Ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta. 
 Tutustu https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/yleista/ 
 Osallistu orientoivaan vaiheeseen 28.8.2017 - 30.8. 2017. 

o Ota läppäri ja kamera/älypuhelin mukaan! 
o Ota todistus henkilöllisyydestäsi, pankkitunnukset ja työ- ja opiskelutodistukset mukaasi 

orientoivaan vaiheeseen 
 

 

Lisätietoja 
 

Aloittavan ryhmän opettajatutor: mediatuotanto: Milla Järvipetäjä p. 050 5985 239 
 

Opinto-ohjaaja Tuija Mäntsälä p. 050 5985223 

Opintosihteeri opintotoimisto.linnankatu@turkuamk.fi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 

 

Tapaamisiin, 

  
Opettajatutorinne Milla Järvipetäjä  

 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/yleista/

