
 

Insinööri (AMK), Tekniikka, MTEKNS18, 

monimuoto-opetus 

 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 

Tekniikan insinöörikoulutukseen! 

 

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

huolellisesti heti paikan vastaanotettuasi. 

 

Sinun ryhmäsi tunnus on MTEKNS18. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi 

PEPPI- järjestelmästä, johon tutustutaan opintojen alussa. 
 

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! 

 

Opintosi alkavat tiistaina 28.8.2018 klo 16.30 osoitteessa Sepänkadun toimipiste, Sepänkatu 1. Kartta. 

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

 

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 (1. opintopiste) opintojaksolla tiistaina 28.8.2018 klo 

16:30. Tämä opintojakso kestää kaksi iltaa (tiistai ja keskiviikko), ja sisältää perehtymisen Turun 

ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Koulutuksen opinnot toteutetaan tiistaista 

torstaihin klo 16:30–20:00 lukujärjestyksen mukaisesti. Opetusta ei ole viikoilla 42, 52, 1, ja 8. 

https://www.google.com/maps/place/Turun+AMK/@60.4441954,22.2687575,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcde6246d8a9c2258!8m2!3d60.4441954!4d22.2687575


 

Aloituspäivien sisältö 

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen 

• opiskelijakunta TUO 

• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, SoleOPS, Messi, Optima, 

sähköposti, työjärjestys, kirjasto 

• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön 

suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä 

• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen 

oppimissuunnitelma 

• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset 

Ota todistus henkilöllisyydestäsi ja haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset mukaasi. 

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja tekniikan tai muun alan korkeakouluopintoja mieti, onko 

niissä joitakin hyväksi luettavia opintoja. Hyväksiluvut katsotaan vasta opintojen alettua. 

 

 

Lisätietoja (Koulutus) 

Koulutusvastaava Kari Lindström 

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Kristiina Meltovaara 

Suunnittelija Kosar Mahmoodi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. Kesäaikana lähetettyihin 

sähköposteihin vastataan 15.8.2018 alkaen. 

 

 

 



 

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 22.8.2018. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 

50€. Jos peruutus tehdään 29.8.2018 tai sen jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun. 

Peruuta osallistumisesi tästä   

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. 

 

 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
Jos sinulla on tekniikan tai muun alan aikaisempia korkeakouluopintoja ja haluat hyväksilukea 

niitä tutkintoosi, ota ensimmäisen opiskeluviikon aikana yhteyttä opettajatuutoriisi, jonka 

tapaat ensimmäisenä koulupäivänä. 

 

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 käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma 

kannettava tietokone koulupäivien aikana. 

https://www.lyyti.in/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018


 

Millaisen tietokoneen tarvitsen? 

Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf). 

 

 

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 

 

http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
mailto:avoinamk@turkuamk.fi
mailto:hakijapalvelut@turkuamk.fi
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