
 
 

Liiketalous, Tradenomi (AMK), monimuotototeutus 
Tervetuloa opiskelemaan polkuopintoja Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet 

oman ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus (Päivitetty 19.8.) 

• Aloitusaika: to 27.8. klo 10:00. 

• Paikka: Lemminkäisenkatu 30, luokka A173 Lemminkäinen 

• Ryhmätunnus: MLIITS20 

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

LISÄYS 19.8.: Kasvomaskin käyttö on suositeltavaa opintojen aloituksen aikana. Lue lisää Turun AMK:n 

varautumisesta koronavirukseen. 

Alla ote linkin yleisestä ohjeesta. 

Suojavarusteiden käyttö  

Niissä tilanteissa, joissa on riskinä turvavälin puuttuminen, tulee kaikilla kampuksilla 

käyttää asianmukaista kasvomaskia. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi luennot, 

harjoitukset, simulaatiot ja kokoukset.  

Riskiryhmäläisiä suositellaan käyttämään FFP3-tason hengityssuojaimia. 

Opiskelusta 

Opiskelu monimuotokoulutuksessa on suurelta osin etäopiskelua. Lähiopetusta on päiväaikaan kahtena 

päivänä kuukaudessa klo 9-17 välillä. Lähiopetuspäivät ovat torstai ja perjantai. Lähtökohtaisesti 

opiskelijan on osallistuttava kaikkiin lähipäiviin. 

Lähipäivien välisillä etäjaksoilla opiskellaan Turun AMK:n verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu 

edellyttää omaa tietokonetta, johon käyttäjällä on laajat käyttöoikeudet, jotta ohjelmistojen 

asentaminen on mahdollista. Tutustu ohjeistuksiin oman tietokoneen tarpeesta opiskelussa. 

https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2376/ajankohtaista-koronaviruksesta/
https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2376/ajankohtaista-koronaviruksesta/


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

syvennetään etäjaksolla opittua ja valmistellaan seuraavan etäjakson työskentelyä.  

TÄRKEÄÄ: Syyslukukauden lähijaksot ryhmälläsi (MLIITS20) ovat: 27.–28.8., 17.–18.9., 8.–9.10., 5.–

6.11., 26.-27.11. ja 10.–11.12. 

Opiskelu monimuotokoulutuksessa edellyttää, että opiskelija pystyy varaamaan etäjaksoilla riittävästi 

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

yrittäjätoimintaa tai opiskelija on opiskeluaikana alan työtehtävissä. 

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. 

Opintojen hyväksilukeminen 

HUOM Polkuopiskelija! Avoimen AMK:n opiskelijaroolille ei voi tehdä hyväksilukuja. Voit anoa 
hyväksilukua aikaisemmille opinnoillesi vasta, kun olet hakenut tutkinto-opiskeluoikeutta ja tullut  
hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylähaussa (tai yhteishaussa). Osaamisnäyttöjä avoimen 

AMK:n opiskelija voi kuitenkin tehdä. Voit sopia mahdollisista näytöistä suoraan opintojakson 

opettajan kanssa. 

MLIITS19 syksyn lähipäivät: 3.-4.9., 1.-2.10., 29.-30.10., 19.-20.11. ja 10.-11.12. 

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja Mikko Siitonen mikko.siitonen@turkuamk.fi p. 050 598 5437  

Koulutusvastaava ja opettajatuutori Arja Keltaniemi arja.keltaniemi@turkuamk.fi p. 050 598 5381  

Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 
 

https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/21642/fi/21660/MLIITS20/year/2020
mailto:mikko.siitonen@turkuamk.fi
mailto:arja.keltaniemi@turkuamk.fi

