
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 
osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 
korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  
Koulutamme käytännön huippuosaajia. 
#ExcellenceInAction 

Insinööri (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! 
Muista vahvistaa opiskelupaikkasi. Lue tästä tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi aloitukseen ja opintoihin 
valmistautumiseen. Käy aktivoimassa käyttäjätunnuksesi ennen opintojen alkua. 

Opintojen aloitus 
• Aika: ma 13.1.2020, kahvitarjoilu klo 8.30 alkaen, tilaisuus alkaa klo 9.00 

• Paikka: ICT-City-rakennus (Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku), auditorio Alpha 

• Saapuminen: Pysäköintitilanne kampuksella on haasteellinen. Varaa saapumiseen riittävästi 
aikaa. Lisätietoa:   https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/ict-talo-
joukahaisenkatu/ 

• Ryhmätunnus: YICTIK20  

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) ja tietokone 

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Kevään ensimmäisten viikkojen luku-
järjestykset julkaistaan joulukuun aikana osoitteessa https://lukkari.turkuamk.fi.  

13.1. klo 8.30–16.00: Opintosi alkavat kaikkien ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden 
infotilaisuudella. Aamun keynote-puhujat sekä iltapäivällä tehtävät ryhmätyöt johdattavat opiskelijat 
ensimmäiseen kaikille master-opiskelijoille yhteiseen opintojaksoon Tulevaisuuden toimintaympäristöt. Tee 
ennen aloituspäivää seuraavan sivun ennakkotehtävä. 

Varaudu henkilöllisyyden todistamiseen. Saat samalla ateriaetukupongin. 

14.1. klo 9.00–16.00: Aamupäivällä kokoonnutaan koulutuksittain, käydään läpi opiskelussa tarvittavat 
tietojärjestelmät ja yleiset asiat sekä ryhmäydytään. Iltapäivällä jatkuu Tulevaisuuden toimintaympäristöt 
-opintojakso AMK:n tutkimusryhmien esittelyllä. 
 
Kevään 2020 lähipäivät ovat 13. –14.1., 10. –11.2., 9. –10.3., 6. –7.4., 27.4. ja 4. –5.5.  

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joka jakautuu lähiopetukseen ja etäjaksoihin. Lähiopetusta on 
tyypillisesti kerran kuukaudessa kahtena peräkkäisenä arkipäivänä. Lähiopetus on tärkeä osa opintoja. 
Etäjaksoilla, lähitapaamisten välillä, keskitytään opintojaksojen oppimistehtäviin, jotka tehdään joko 
itsenäisesti tai pienryhmissä.  

Lisätietoja 
Koulutusvastaava Timo Tolmunen timo.tolmunen@turkuamk.fi 
Koulutuksen tuutor-opettaja Juha Nikkanen juha.nikkanen@turkuamk.fi 
Opinto-ohjaaja Johanna Gadd johanna.gadd@turkuamk.fi   
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä opintotoimistoon: opintoasiat@turkuamk.fi 
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Lähipäivään 13.1. liittyvä ennakkotehtävä 
 
Kaikille Turun AMK:n Master Schoolin koulutuksille yhteinen ja pakollinen opintojakso Tulevaisuuden 
toimintaympäristöt käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 13.1.2020. Aloituspäivässä kuullaan 
vierailijoiden luentoalustuksia tulevaisuuden työstä ja keskustellaan monialaisissa pienryhmissä mega-
trendien vaikutuksista omaan työhön ja ammattialaan. 

Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä: 

• Kiiski Kataja, Elina 2016. Megatrendit. Tulevaisuus tapahtuu nyt. Helsinki: Sitra. 
https://media.sitra.fi/2017/02/23211717/Megatrendit_2016.pdf 

• Sitra 2017: Megatrendit 2017 https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/ 
• Sitra 2018: Megatrendikortit https://media.sitra.fi/2018/09/03142041/megatrendikortitwebfin31-

08-2018.pdf. 
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