
   
 

Tradenomi(AMK), monimuotototeutus 
Onnittelu opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät 

tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 10.1., klo 9.00 

• Paikka: IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo, Tilassa 1056 

• Ryhmätunnus: MLIISK22 

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

 

Ohjelma 10.1.2022 Ohjelma 11.1.2022 

Klo. 9.00,  

Orientoituminen liiketalouden monimuoto-
opiskeluun 

Klo. 12.15-13 Lounas 

Klo 13.00 

 Yrityksen tiedonhallinta, Pinja Palm 

Klo 17.00 Päivä päättyy 

 

Klo. 9.00  

Yritystoiminta, Olli-Pekka Lehtisalo 

Klo. 12.15-13 Lounas 

Klo 13.00  

Markkinointi liiketoiminnan osana, Timo Luukka 

Klo 17.00 Päivä päättyy 

 

MLIISK22 kevään lähipäivät: 10.-11.1., 31.1.-1.2., 28.2.-1.3., 28.-29.3., 25.-26.4., 23.-24.5. 

Opiskelusta 

Opiskelu monimuotokoulutuksessa on suurelta osin etäopiskelua. Lähiopetusta on päiväsaikaan noin 

kahtena päivänä kuukaudessa klo 9-17 (18) välillä. Lähiopetuspäivät ovat maanantai ja tiistai. 

Lähtökohtaisesti opiskelijan on osallistuttava kaikkiin lähipäiviin. 



   
 
Opinnoissa hyödynnetään Turun AMK:n verkko-oppimisympäristöä, joten opiskelu edellyttää omaa 

ajantasaista kannettavaa tietokonetta, johon ohjelmistojen asentaminen on mahdollista sekä toimivia 

yhteyksiä. Turun AMK:ssa on yleisesti käytössä Windows-ympäristö ja MACia käyttävät opiskelijat ovat 

kokeneet, että monet asiat hankaloituvat, jos on ainoastaan MAC käytössä. 

Opiskelijat tekevät yksilö- tai ryhmätehtäviä ja esim. sähköisiä tenttejä. Lähipäivillä käsitellään ja 

syvennetään etäjaksolla opittua ja valmistellaan seuraavan etäjakson työskentelyä. 

Opiskelu monimuotokoulutuksessa edellyttää, että opiskelija pystyy varaamaan etäjaksoilla riittävästi 

aikaa opiskeluun. Opintojen etenemistä edesauttaa, jos on jo alan työkokemusta tai yrittäjätoimintaa 

tai opiskelija on opiskeluaikana alan työtehtävissä.  

Ennakkovalmistautuminen 

Ryhmän opetussuunnitelmaan voi tutustua opinto-oppaassa. 

Uusille opiskelijoille on laadittu jo ennen opintojen alkua tehtäväksi Digistartti-paketti, jossa käydään 

läpi opintojen kannalta tärkeitä asioita. Digistarttiin tulee tutustua ennen opintojen alkua! Tarkemmat 

ohjeet siihen kirjautumiseen löytyy Turun AMK:n nettisivuilta.  

Opintojen hyväksilukeminen 

Ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa aiemmin suoritettuja opintoja voidaan soveltuvin osin 

hyväksilukea tutkintoosi. Myös ennen vuotta 2001 suoritetusta merkonomin tai yo-merkonomin 

opistotutkinnosta (ns. vanhan opistojärjestelmän mukainen tutkinto) on mahdollista saada 

hyväksilukuja. 

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

yli 40 opintopistettä saman alan aikaisempia korkeakoulutasoisia opintoja, toimita niistä tieto 

sähköpostilla viimeistään 6.12. mennessä koulutusvastaava Arja Keltaniemelle, 

arja.keltaniemi@turkuamk.fi Huom! Liitä viestiin opintosuoritusotteesi. 

Huom. Mahdollisten hyväksilukujen seurauksena kevään lähipäivät voivat muuttua eri päiviksi kuin 

aiempana on mainittu. Hyväksilukujen seurauksena ryhmäsi saattaa muuttua MLIISK21 ryhmäksi tai 

osa opinnoista toteutua tämän ryhmän kanssa, joten varaudu myös kyseisen ryhmän lähipäiviin. 

https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/21642/fi/21660/MLIISK22/year/2021
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/


   
 
MLIISK21 kevään lähipäivät: 17.-18.1, 8.2., 7.-8.3., 5.4. ja 9.-10.5. 

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja Anu Lehtinen, anu.lehtinen@turkuamk.fi p. 050 598 5667. Lomalla 20.12-2.1. 

Koulutusvastaava Arja Keltaniemi arja.keltaniemi@turkuamk.fi p. 050 598 5381. Lomalla 20.12-2.1. 

Opintotoimisto, opintoasiat@turkuamk.fi 
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