
 

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka 
PTIVIS19, päiväopetus 
 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan tieto- ja 
viestintätekniikan polkuopintoja! 

Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen.  

 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio keskiviikkona 21.08.2019 klo 17.00 – 

18.30 ICT-Cityssä (Joukahaisenkatu 3) tilassa auditorio Alpha. ICT-City sijaitsee Kupittaan aseman vieressä 

ja kampukselle pääset busseilla 32, 32A, 42, 60 ja 221. Tilaisuudessa kerrotaan opintojen aloittamisen sekä 

etenemisen kannalta tärkeää tietoa, joten suosittelemme paikalle tuloa. Tutustuthan myös 

polkuopiskelijan oppaaseen! Oppaassa käydään läpi samoja asioita kuin orientaatiossa. 

Varsinaiset opintosi käynnistyvät orientoivilla päivillä keskiviikkona 26. elokuuta 2019 klo 9.00 auditorio 
Alphassa 

ICT-Cityssä osoitteessa Joukahaisenkatu 3, Turku. Ryhmäsi tunnus on PTIVIS19. 

Tässä tiedotteessa on tärkeää asiaa, joka liittyy opiskelujesi alkuvaiheeseen. Tutustu siihen huolellisesti. 

Orientoivat päivät ma 26.8.–ke 28.8.2019 

Orientoivien päivien aikana mm. 

• kerrotaan koulutusohjelmasta ja opiskelusta, 

• hoidetaan käytännön asioita kuten opintojaksoilmoittautumiset ja ateriatukikorttien jako, 

• tutustutaan henkilökuntaan, muihin opiskelijoihin sekä fyysiseen ja virtuaaliseen 

opiskeluympäristöön, 

• tehdään matematiikan lähtötasotesti. 

Orientoivien aikana työskennellään pääsääntöisesti klo 9-16. Läsnäolo on pakollista. Pakottavasta 

esteestä ilmoita etukäteen opinto-ohjaaja Janne Ahtiselle (janne.ahtinen@turkuamk.fi, 044 907 

2071). Lukujärjestyksen mukainen opiskelu alkaa maanantaina 2.9.2019. 

  
 
 
 



 

Tietokone ja opiskelumateriaali 

Tarvitset opinnoissasi oman kannettavan tietokoneen, lisätietoa täällä: 

http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/0c/b9/0cb94587-788d-4ed0-bbd1- 

cb4dc90cfc1b/ohje_omakoneopiskelussa_2017_fi.pdf 

Tarvittavasta opiskelumateriaalista tiedotetaan aina opintojaksokohtaisesti. Tarvikehankinnoista (kirjat, 

laskimet ym.) vastaa jokainen opiskelija itse. 

Matematiikan lähtötasotesti 

Orientoivien päivien aikana järjestämme matematiikan lähtötasotestin, joka on samalla 2 op laajuisen 

Johdatus insinöörimatematiikkaan -opintojakson (JIM) tentti. Lähtötasotestin aihealueet ovat: 

• Lukujoukot 

• Potenssit ja juuret (myös kymmenpotenssit, etuliitteet, yksikkömuunnokset) 

• Laskujärjestys 

• Polynomit 

• Murtoluvut ja murtolausekkeet 

• 1. ja 2. asteen yhtälöt 

Suosittelemme valmistautumaan testiin kertaamalla näitä aiheita esim. lukion tai ammatillisen 

oppilaitoksen oppikirjoista. Lähtötasotestissä ei käytetä laskinta tai taulukkokirjaa. 

Matematiikan tukikurssi polkuopiskelijoille 

Tekniikan alan polkuopiskelijoille on tarjolla kaksi Johdatus insinöörimatematiikkaan –nimistä 
matematiikan tukikurssia. Opiskelija ilmoittautuu näille opintojaksoille Peppi –järjestelmässä saatuaan 
käyttäjätunnukset. Opintojaksot löytyvät Pepistä toteutustunnuksilla 5051176-3009, joka opetus 
järjestetään Lemminkäisenkadulla keskiviikkoisin 11.9.-27.11. klo 16-17.30 sekä 5051176-3008, jonka 
opetus järjestetään Sepänkadulla maanantaisin 9.9.-25.11. klo 16-17.30. Molemmille opintojaksoille 
otetaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Muistilista 

1) Muista ottaa opiskelupaikkasi vastaan. 

2) Valmistaudu matematiikan lähtötasotestiin. 

3) Osallistu opintojen aloitukseen maanantaina 26.8.2019 klo 9.00. ICT-Cityn toimipiste, 

Joukahaisenkatu 3, Auditorio Alpha. 

4) Ota todistus henkilöllisyydestäsi 



 

5) Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja tekniikan tai muun alan korkeakouluopintoja, lähetä tiedot 

niistä 15.8. mennessä. 

Lisätietoja 

Turun AMK:n sivuilta löydät paljon tietoa opiskelun alkuun liittyvistä käytännön asioista: 

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/ 

Opinto-ohjaaja janne.ahtinen@turkuamk.fi p. 044 9072071 

Koulutusvastaava paula.steinby@turkuamk.fi 

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). 

Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! Opiskelupaikan 
vastaanottanut sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta 
opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. TE-toimiston 
kielteinen tukipäätös ei oikeuta polkuopintojen maksuttomaan peruutukseen. Mikäli olet TE-toimiston 
asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen polkuopintopaikan 
vastaanottamista.  

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat tiedot 
löytyvät polkuopiskelijan oppaasta. 

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n 
peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon 
tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomake löytyy verkkosivuiltamme. 

Avoimen AMK:n toimisto 

Avoimen AMK:n toimisto on polkuopiskelijoiden ensisijainen yhteydenottokanava. Olethan yhteydessä, 
jos sinulla on mitään kysyttävää! 

avoinamk@turkuamk.fi 

Kati Kivimäki, suunnittelija, p. 040 3550202 
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818 
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