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Yleistä Turun AMK:n 
koulutustarjonnasta 2018

• Kevään yhteishaussa mukana 53 hakukohdetta, koko 
koulutustarjonnan löydät Turun AMK:n nettisivuilta ja Opintopolusta

• Syksyn yhteishaun hakukohteet julkaistaan loppukeväästä 2018

• Uutta:
- Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus ei ole enää oma hakukohteensa, vaan yksi Turun 

liiketalouden koulutuksen osaamispoluista
- Prosessi- ja materiaalitekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan 

insinöörikoulutukset yhdistyneet uudeksi hakukohteeksti: Insinööri (AMK), energia-, 
ympäristö-, bio- ja kemiantekniikka

• Turun AMK:ssa tarjolla kolme kokonaan verkossa opiskeltavaa koulutusta:
- Bachelor of Business Administration, International Business Online
- Sosionomi (AMK), verkko-opinnot
- Tradenomi (AMK), mediatuotanto, verkko-opinnot



Yleistä opiskelijavalinnasta ja 
yhteishausta 2018 

Ensikertalaiskiintiö
• Ensikertalaisten kiintiö on käytössä suomenkielisissä päivätoteutuksien vähintään 15 aloituspaikan 

koulutuksissa.
• Kiintiön suuruus on 80 % . 
• Monimuotototeutuksissa, vieraskielissä ja YAMK-hakukohteissa ei varata aloituspaikkoja ensikertalaisille 

hakijoille.

Koulumenestyksen pisteytys

• Koulumenestyspisteitä on mahdollista saada vain ylioppilastutkintotodistuksesta. Koulumenestyspisteitä ei 
anneta lukion päättötodistuksesta tai ammatillisen tutkintotodistuksen arvosanoista. 

• Ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus varata kiintiö ammatillisilla tutkintotodistuksilla hakeville –Turun 
AMK:lla tämä on käytössä tekniikan ja liiketalouden aloilla. 



Yleistä opiskelijavalinnasta ja 
yhteishausta 2018 

Todistusvalinta

• Sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liiketalouden alalla on käytössä yhtenä valintatapana 
todistusvalinta -> lisätietoa kunkin alan valintaperusteissa.

• Todistusvalinta koskee vain ylioppilastutkintotodistuksella hakevia. 

SAT-testi
• Englanninkielisissä International Business Online ja Information and Communications Technology –

hakukohteissa on valintatapana käytössä SAT-testi.
• SAT-testi on käytössä vain ulkomaisella tutkintotodistuksella hakeville. Suomenkielisellä 

tutkintotodistuksella hakevilla ko. koulutuksissa valintatapana valintakoe.



Yleistä opiskelijavalinnasta ja 
yhteishausta 2018 

Sähköpostin käyttö
• Turun ammattikorkeakoulu lähettää valintakoekutsut ja valintojen tulokset sähköpostitse hakulomakkeessa 

ilmoitettuun osoitteeseen. Myös mahdolliset hakemusten täydennyspyynnöt lähetetään sähköisesti. 
-> Muistuttakaa hakijoita, että tarkkailevat sähköpostiaan säännöllisesti! Myös sähköpostin roskaposti-
kansio tulee tarkastaa. 

Dokumenttien palautus

• Aikataulujen ja ohjeiden noudattaminen on tärkeää. Hakijan vastuulla on toimittaa kaikki pyydetyt 
dokumentit ajoissa ja oikeaan paikkaan. Turun AMK:ssa on pääsääntöisesti käytössä dokumenttien sähköinen 
palautus. 
-> Mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai viiveet postin kulussa eivät poista hakijan 
vastuuta toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetuissa ajoissa. Myöskään ohjeiden väärinymmärrykset tai 
muut vastaavat syyt eivät ole hyväksyttävä peruste oikaisupyynnölle. 



Sosiaali- ja terveysala
(AMK-tutkinnot)



Yleistä opiskelijavalinnasta sosiaali- ja 
terveysalalla

• Sosiaali- ja terveysalalla suomenkielisissä koulutuksissa opiskelijavalinta on kaksivaiheinen:
1. Kaikki hakijat osallistuvat sähköiseen esivalintakokeeseen
2. Esivalintakokeen perusteella osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen

• päiväkoulutuksissa valintakokeeseen kutsutaan 2-kertainen määrä suhteessa aloituspaikkoihin
• monimuotokoulutuksissa valintakokeeseen kutsutaan 4-kertainen määrä suhteessa aloituspaikkoihin

• Turun AMK:ssa sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset päivä- ja monimuotokoulutukset ovat 
mukana valintakoeyhteistyössä.

• Turun AMK:ssa sosiaali- ja terveysalan päiväkoulutuksissa ei ole määritelty kiintiötä ammatillisen 
tutkinnon suorittaneille. Monimuotokoulutuksissa hakukelpoisuuden antaa määritelty 
ammatillinen perustutkinto. 



Sosiaali- ja terveysala 
Suomenkielinen päiväkoulutus

Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: 

Valintatapa 1: Valintakoe 50 % aloituspaikoista
• Valintakoe 70 pistettä
• Ammatillisella tutkinnolla hakeville ei kiintiötä

Valintatapa 3: Todistusvalinta 50 % aloituspaikoista
• Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A
• Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
• Valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat
• Käytössä hakijan kaikissa amk- hakutoiveissa
Kaikki hakijat osallistuvat esivalintakokeeseen. 
Todistusvalinnan tulokset tulevat vasta esivalintakokeen jälkeen. 

Hakukohteet kevään 2018 yhteishaussa:

• Bioanalyytikko (AMK)
• Fysioterapeutti (AMK)
• Hammasteknikko (AMK)
• Kätilö (AMK)
• Röntgenhoitaja (AMK)
• Sairaanhoitaja (AMK)
• Sosionomi (AMK), päivä- tai verkko-opinnot
• Suuhygienisti (AMK)
• Toimintaterapeutti (AMK)



Sosiaali- ja terveysala 
Englanninkielinen päiväkoulutus

Opiskelijat valitaan yhdellä tavalla:

Valintatapa 1: Valintakoe 100 % aloituspaikoista
• Valintakoe 70 pistettä
• Kielikokeet (suomi ja englanti) sisältyvät valintakokeeseen
• Ei valintakoeyhteistyötä
• Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelposet hakijat, ei 

esivalintakoetta

Hakukohteet kevään 2018 yhteishaussa: 
(Hakuaika I: 9. – 24.1.2018)

• Bachelor of Health Care, Nursing



Sosiaali- ja terveysala 
Suomenkielinen monimuotokoulutus

Opiskelijat valitaan yhdellä tavalla: 

Valintatapa 1: Valintakoe 100 % aloituspaikoista
• Valintakoe 70 pistettä
• Valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella

Pohjakoulutusvaatimukset:
Sairaanhoitaja (AMK), Salo
• sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, vastaavat terveysalan kouluasteen tutkinnot

Sosionomi (AMK), Salo 
• sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai vastaava aiempi kouluasteen tutkinto (kodinhoitaja, päivähoitaja, 

kehitysvammaistenhoitaja, perushoitaja, lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja, hammashoitaja, jalkojenhoitaja, lastenhoitaja, kuntohoitaja, 
mielenterveyshoitaja)

• lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja)
• nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja)

Hakukohteet kevään 2018 yhteishaussa:

• Sairaanhoitaja (AMK), Salo
• Sosionomi (AMK), Salo



Tekniikan ala
(AMK-tutkinnot)



Yleistä opiskelijavalinnasta tekniikan 
alalla

Suomenkielisten päiväkoulutusten valintakoe:
• Valintakokeena tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe
• Valintakokeeseen tulee ennakkomateriaali.
• Valintakokeisiin ei lähetetä kutsuja, vaan jokainen hakukelpoinen hakija osallistuu valintakokeeseen ilman 

erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistumisen ohjeet julkaistaan Turun AMK:n nettisivuilla. 
• Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, jolloin todistusvalinnassa valituksi 

tulleiden ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. 

Suomenkielisten monimuotokoulutusten valintakoe:
• Valintakoe toteutetaan ennakkotehtävänä.



Tekniikan ala
Suomenkielinen päiväkoulutus: insinööri (AMK)
Opiskelijat valitaan kolmella tavalla: 

Valintatapa 1: Valintakoe 40 % aloituspaikoista
• Valintakoe 40 pistettä
• Ammatillisella tutkinnon suorittaneille valittavien osuus 80 %, 

kaikki 20 %

Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe 30 % aloituspaikoista
• Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2B
• Koulumenestys 60 pistettä + valintakoe 40 pistettä
• Valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat

Valintatapa 3: Todistusvalinta 30 % aloituspaikoista
• Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3B
• Koulumenestys 60 pistettä 
• Valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat
• Valintatapa käytössä hakijan kaikissa amk-hakutoiveissa

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 ja sitten valintatapa 2 ja viimeiseksi valintatapa 1.

Hakukohteet kevään 2018 yhteishaussa:

Insinööri (AMK)
• ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
• energia-, ympäristö-, bio- ja kemiantekniikka
• konetekniikka
• rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
• tieto- ja viestintätekniikka
• tuotantotalous

Rakennusmestari (AMK)



Tekniikan ala
Suomenkielinen päiväkoulutus: 
rakennusmestari (AMK)
Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: 

Jono 1: Koulumenestys, valintakoe ja työkokemus 20 % aloituspaikoista
• Koulumenestys 60 pistettä + valintakoe 40 pistettä + työkokemus 30 pistettä
• Koulumenestys pisteytetään samalla tavalla kuin insinöörikoulutuksessa
• Valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat

Jono 2: Valintakoe ja työkokemus 80 % aloituspaikoista
• Valintakoe 40 pistettä + työkokemus 30 pistettä
• Ammatillisella tutkinnon suorittaneille valittavien osuus 60 %, kaikki 40 %

Valintaperusteet noudattavat insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen valtakunnallisia valintaperusteita lukuun 
ottamatta rakennusalan työkokemusta. 
Valintakokeena käytetään tekniikan alan valtakunnallista valintakoetta. Koulutus on mukana valintakoeyhteistyössä.



Tekniikan ala
Englanninkielinen päiväkoulutus

Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: 

Valintatapa 1: Valintakoe 50 % aloituspaikoista
• Valintakoe 40 pistettä
• Valintatavassa mukana vain suomalaisella tutkintotodistuksella hakevat

Valintatapa 5: SAT-testi 50 % aloituspaikoista
• Käytettävät osiot: matematiikka (alin pisteraja 500) ja englannin kieli (alin pisteraja 400)
• Valintatavassa mukana vain ulkomaisella tutkintotodistuksella hakevat
• Ainoastaan uusimuotoinen SAT-testi (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu) hyväksytään
• Virallinen SAT-tulosraportti tulee tilata suoraan testin järjestäjältä 

Hakukohteet kevään 2018 yhteishaussa: 
(Hakuaika I: 9. – 24.1.2018)

• Bachelor of Engineering, Information
and Communications Technology



Tekniikan ala
Suomenkielinen monimuotokoulutus

Opiskelijat valitaan yhdellä tavalla: 

Valintatapa 1: Valintakoe 100 % aloituspaikoista
• Valintakoe 40 pistettä
• Valintakoe toteutetaan ennakkotehtävänä
• Ei valintakoeyhteistyötä

Kumpaankin koulutukseen on yleinen hakukelpoisuus.

Hakukohteet kevään 2018 yhteishaussa: 

Insinööri (AMK)
• Kemiantekniikka
• Tekniikka



Liiketalouden ala
(AMK-tutkinnot)



Yleistä opiskelijavalinnasta 
liiketalouden alalla

Suomenkielisten päiväkoulutusten valintakoe:
• Valintakokeena liiketalouden valtakunnallinen valintakoe
• Valintakokeeseen tulee ennakkomateriaali
• Valintakokeisiin ei lähetetä kutsuja, vaan jokainen hakukelpoinen hakija osallistuu valintakokeeseen ilman 

erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistumisen ohjeet julkaistaan Turun AMK:n nettisivuilla. 
• Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, jolloin todistusvalinnassa valituksi 

tulleiden ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. 

Suomenkielisten monimuotokoulutusten valintakoe:
• Osassa koulutuksia valintakoe toteutetaan ennakkotehtävänä, osassa liiketalouden valtakunnallinen 

valintakoe
• Monimuotokoulutuksissa valintakoekutsut lähetetään



Liiketalouden ala
Suomenkielinen päiväkoulutus (pl. Turun liiketalouden koulutus)

Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: 

Valintatapa 1: Valintakoe 50 % aloituspaikoista
• Valintakoe 40 pistettä
• Ammatillisella tutkinnon suorittaneille valittavien osuus 70 %, 

kaikki 30 %

Valintatapa 3: Todistusvalinta 50 % aloituspaikoista
• Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3B
• Koulumenestys 60 pistettä 
• Valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat
• Valintatapa käytössä vain hakijan 1. hakukohteessa

Hakukohteet kevään 2018 yhteishaussa:

Tradenomi (AMK)
• liiketalous, Turku
• liiketoiminnan logistiikka
• myyntityö
• tietojenkäsittely



Liiketalouden ala
Liiketalous, päiväkoulutus, Turku
Opiskelijat valitaan kolmella tavalla: 

Valintatapa 1: Valintakoe 50 % aloituspaikoista
• Valintakoe 40 pistettä
• Ammatillisella tutkinnon suorittaneille valittavien osuus 70 %, 

kaikki 30 %

Valintatapa 3: Todistusvalinta 40 % aloituspaikoista
• Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3B
• Koulumenestys 60 pistettä 
• Valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat
• Valintatapa käytössä kaikissa amk-hakutoiveissa

Oma hakujono: Kirjasto- ja tietopalvelun osaamispolku 

Valintatapa: Valinta opintojakson suorituksella 10 % aloituspaikoista (18 alpaa)
• Opintojakson 3071056 Kirjasto- ja tietoammattilaisuus (10 op) suoritus.  Verkkototeutus, tammikuu 2018. 
• Opintojakson arvioinnissa käytetyn kokeen pisteytys. 
• Osaamispolku valitaan hakuvaiheessa



Liiketalouden ala
Englanninkielinen päiväkoulutus
Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: 

Valintatapa 1: Valintakoe 80 % aloituspaikoista
• Valintakoe 40 pistettä
• Valintatavassa mukana vain suomalaisella tutkintotodistuksella hakevat

Valintatapa 5: SAT-testi 20 % aloituspaikoista
• Käytettävät osiot ja alimmat pisterajat ilmoitetaan myöhemmin
• Valintatavassa mukana vain ulkomaisella tutkintotodistuksella hakevat
• Ainoastaan uusimuotoinen SAT-testi (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu) hyväksytään
• Virallinen SAT-tulosraportti tulee tilata suoraan testin järjestäjältä 

Koulutuksessa on käytössä yleinen hakukelpoisuus sekä harkinnanvarainen valinta venäläisellä tutkintotodistuksella hakeville.

Hakukohteet kevään 2018 yhteishaussa: 
(Hakuaika I: 9. – 24.1.2018)

• Bachelor of Business Administration, 
International Business Online

Huom! Koulutus toteutetaan kokonaan 
verkko-opintoina.



Liiketalouden ala
Suomenkielinen monimuotokoulutus
Opiskelijat valitaan yhdellä tavalla: 

Valintatapa 4: Valintakoe ja työkokemus 100 % aloituspaikoista
• Valintakoe 70 pistettä + työkokemus 30 pistettä

Tradenomi (AMK), hankinta- ja myyntiosaaminen
• Valintakoe toteutetaan ennakkotehtävänä
• Ei mukana valintakoeyhteistyössä
• Yleinen hakukelpoisuus

Tradenomi (AMK), liiketalous, Turku ja Salo
• Liiketalouden valtakunnallinen valintakoe
• Mukana valintakoeyhteistyössä
• Yleinen hakukelpoisuus

Tradenomi (AMK), mediatuotanto, verkko-opinnot
• Karsiva ennakkotehtävä + valintakoe
• Koulutuksessa käytetään kulttuurialan valintaperusteita
• Työkokemuksen oltava media-alalta
• Yleinen hakukelpoisuus + harkinnanvaraisuus

Hakukohteet kevään 2018 yhteishaussa:

Tradenomi (AMK)
• hankinta- ja myyntiosaaminen
• liiketalous, Turku
• liiketalous, Salo
• mediatuotanto, verkko-opinnot



Kulttuuriala
(AMK-tutkinnot)



Yleistä opiskelijavalinnasta 
kulttuurialalla

• Kaikissa koulutuksissa (pl. journalismi, päivätoteutus) on yleinen hakukelpoisuus sekä 
harkinnanvarainen valinta. 

• Alle 15 aloituspaikan päiväkoulutuksissa ei ole ensikertalaisten kiintiötä (koskee osaa 
kulttuurialan koulutuksista).

• Kulttuurialan koulutuksissa on karsiva ennakkotehtävä, jonka perusteella osa hakijoista kutsutaan 
valintakokeisiin. Musiikkipedagogikoulutuksessa on karsivan ennakkotehtävän sijaan on 
lisäkysymykset hakulomakkeella.

• Tradenomi (AMK), mediatuotanto -koulutuksessa käytetään kulttuurialan valintaperusteita. 
Koulutuksen valintaperusteet esitelty liiketalouden monimuotokoulutuksien yhteydessä.



Kulttuuriala
Suomenkielinen päiväkoulutus
Opiskelijat valitaan yhdellä tavalla: 

Valintatapa 1: Valintakoe 100 % aloituspaikoista
• Valintakoe 100 pistettä
• Karsiva näyttö (ennakkotehtävä / lisäkysymykset hakulomakkeella)
• Ei valintakoeyhteistyötä

Tanssinopettaja (AMK) ja Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus -koulutuksiin 
valittujen tulee toimittaa todistus fyysisestä terveydentilasta. 

Hakukohteet kevään 2018 yhteishaussa:

Kuvataiteilija (AMK)
• kuvataide
• valokuva
Medianomi (AMK)
• animaatio 
• elokuva
• journalismi
• mainonnan suunnittelu
Musiikkipedagogi (AMK)
Tanssinopettaja (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
• sirkus
• teatteri



YAMK-tutkinnot



15 ylempään AMK-tutkintoon 
johtavaa koulutusta

Insinööri (ylempi AMK)
• Kemiantekniikka
• Projektijohtaminen
• Tekniikka (sis. Marine Technology, Sales, Rakentaminen ja 

Ympäristöteknologia)
• Teknologiaosaamisen johtaminen
• Tutkimusryhmäopinnot

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto
• Media- ja kulttuuriyrittäjyys
• Taiteen uudet kontekstit

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
• Kliininen asiantuntijuus, Kuntoutus, Sosiaaliala, Sosiaali- ja 

terveysalan kehittäminen ja johtaminen tai Terveyden 
edistäminen

• Terveysteknologia

Tradenomi (ylempi AMK) / Master of Business 
Administration
- Business Management
- Leadership and Service Design
- Liiketoiminnan kehittäminen
- Projektijohtaminen
- Professional Sales Management
- Tutkimusryhmäopinnot



YAMK = ylempi korkeakoulututkinto

2. asteen koulutus: lukio tai ammatillinen koulutus

Alemmat korkeakoulututkinnot
Kandidaatti 180 op

Ammattikorkeakoulututkinnot
AMK perustutkinto 210-270 op

Ylemmät korkeakoulututkinnot
Maisteri 120 op

Ylemmät AMK-tutkinnot
YAMK 60-90 op

Tohtori
Lisensiaatti

Työkokemus 3 vuotta

Yliopistot Ammattikorkeakoulut

Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman 
pätevyyden julkiseen virkaan kuin 
yliopistossa suoritettu ylempi 
korkeakoulututkinto, esim. maisterin 
tutkinto.



Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus

Soveltuva korkeakoulututkinto + 
3 vuoden (alan) työkokemus
- Hakukelpoisuuden tuottava korkeakoulututkinto määritellään hauittain 

ja koulutuksittain (ks. aina Opintopolusta)

- Työkokemus kerrytettävä hakukelpoisuuden tuottavan 
korkeakoulututkinnon (esim. AMK-tutkinto) suorittamisen jälkeen*

* Ammattikorkeakoulu voi hyväksyä työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun 
opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen 
korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen.

Tarkemmat 
valintaperusteet löydät 

Opon oppaasta.



Siirtohaku



Yleistä siirtohausta

Siirto toisesta korkeakoulusta Turun ammattikorkeakouluun
-> Siirtohaku Opintopolussa korkeakoulujen siirtohakuaikataulun mukaisesti (hakuajat keväisin ja syksyisin)

Siirto Turun AMK:n sisällä, siten että tutkintonimike vaihtuu
-> Siirtohaku Opintopolussa korkeakoulujen siirtohakuaikataulun mukaisesti (hakuajat keväisin ja syksyisin)

Siirto Turun AMK:n sisällä, siten että tutkintonimike ei vaihdu (myös koulutustyypin tai toimipisteen vaihto)
-> Sisäinen siirto

Muuta huomioitavaa
- Kaikki koulutukset eivät ole mukana siirtohaussa, hakukohteet määritellään hauittain
- Turun AMK:ssa voi hakea siirtohaussa vain yhteen hakukohteeseen / siirtohakuaika
- Sosiaali- ja terveysalalla siirto toiseen tutkintonimikkeeseen johtavaan koulutukseen ei ole mahdollista



Siirtohaku Turun AMK:ssa 2018

Hakukelpoisuusvaatimukset: 
• hakukelpoisuuden antava, voimassa oleva opiskeluoikeus korkeakoulussa (ilmoitetaan Opintopolussa hakukohteen 

tiedoissa) 
• hakijan tulee olla opiskellut vähintään 1 lukuvuosi 
• hakijalla tulee olla opiskeluaikaa jäljellä
• hakijan tulee olla edennyt opinnoissaan vähintään 45 op / lukuvuosi (AMK-tutkinnot) ja vähintään 30 op / lukuvuosi 

(YAMK-tutkinnot) 
• hakijan tulee täyttää hakukohteen mahdollisesti erikseen määrittelemät hakukelpoisuusvaatimukset (ilmoitetaan 

Opintopolussa hakukohteen tiedoissa)

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, valinta tapahtuu opintopistekertymän perusteella (suhteutettuna 
käytettyihin läsnäolokausiin). Opinnoissaan pisimmällä olevat hakijat ovat etusijalla, jos he ovat suorittaneet vähintään 45 op / 
lukuvuosi (AMK-tutkinnot) tai vähintään 30 op / lukuvuosi (YAMK-tutkinnot).

Hakukelpoisuuteen vaadittavat opintopisteet tulee olla näkyvillä opintosuoritusotteella, joka hakijan on toimitettava 
viimeistään haun viimeisenä päivänä kello 15.00 mennessä Hakijapalveluille.



Avoimen AMK:n väylä



Väylä tutkinto-opiskelijaksi 
avoimesta AMK:sta

• Avoimen AMK:n erillishaussa (avoimen AMK:n väylä) voi hakea tutkinto-opiskelijaksi, kun on suorittanut 
riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa

• AMK-tutkintoihin hakuajat keväisin ja syksyisin, YAMK-tutkintoihin jatkuva haku

• Hakeminen tapahtuu Opintopolussa

• Hakukelpoisuuteen vaadittavat opintopisteet voi suorittaa esimerkiksi polkuopintoina
• Polkuopinnoissa suoritetaan ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa
• Polkuopinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa: tammikuussa (ilmoittautuminen marraskuussa) ja elo-syyskuussa 

(ilmoittautuminen heinä-elokuussa)
• Ilmoittautuminen tapahtuu koulutuksesta riippuen joko ilmoittautumisjärjestyksessä tai motivaatiota kartoittavan 

lomakkeen avulla
• Kaikkiin koulutuksiin ei ole polkuopintoja, tarjonta on nähtävillä Turun AMK:n nettisivuilla



Avoimen AMK:n erillishaku 2018
AMK-tutkinnot

Hakukelpoisuus:
• Hakija on hakukelpoinen, mikäli hän on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 35 

opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. 
• Lisäksi hakijalla tulee olla merkittynä opintorekisteriin 55 opintopistettä 5.1.2018 (syksyn haku) tai 17.8.2018 

(kevään haku) mennessä. 

Opiskelijavalinta:
• Opiskelijavalinta tapahtuu avoimen AMK:n suoritusten keskiarvon perusteella (keskiarvo lasketaan hakuajan 

päättymiseen mennessä opintosuoritusotteella näkyvistä, koulutukseen soveltuvista arvosanoista)
• Koulutukset voivat järjestää myös haastattelun hakijoille (valintatapa ilmoitetaan Opintopolussa 

hakukohteen kohdalla)
• Tasapistetilanteessa vertailussa käytetään ensin hakijoiden tarkkaa keskiarvoa ja tämän jälkeen tarvittaessa 

arvontaa



Avoimen AMK:n erillishaku 2018
YAMK-tutkinnot

Hakukelpoisuus:
• Soveltuva korkeakoulututkinto (hakukelpoisuuden antaa sama tutkinto / tutkinnot koulutukseen kuin 

yhteishaussa, ilmoitetaan Opintopolussa hakukohteen tiedoissa) 
• Korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. 

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai 
ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen.

• Hakijan tulee olla suorittanut avoimessa AMK:ssa vähintään 10 opintopistettä (60 op tutkinnot) / 15 
opintopistettä (90 op tutkinnot) YAMK-tutkintoon johtavista opinnoista hakemuksen jättöhetkellä.

Opiskelijavalinta:
• Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun ilmoitetut aloituspaikat ovat täyttyneet, hakukohteen 

haku suljetaan. Aloituspaikat ovat näkyvillä Opintopolussa hakukohteen tiedoissa.
• Koulutukset voivat halutessaan kutsua hakijan valintahaastatteluun.



Ennakkokysymykset
(Tässä vain osa ennakkoon tulleista kysymyksistä, loppuihin kysymyksiin 
vastataan muiden korkeakoulujen esityksissä tai infotilaisuuden lopussa 
kysymyksille varatussa osiossa.)



Ennakkokysymykset 1/3

Mitä merkitystä opiskelijavalinnoissa tulee olemaan lukion päättötodistuksella?
• Lukion päättötodistuksesta ei tällä hetkellä voi saada koulumenestyspisteitä. Ainoastaan YO-tutkintotodistuksesta voi saada koulumenestyspisteet. 

Ammattikoululaisten pääsy(kriteerit) ja hakeutuminen jatkokoulutuksiin, erityisesti ammattikorkeaopintoihin? 
Millaiset turun amk:n pääsykokeet ovat?

• Turun AMK:ssa ammattikoululaiset valitaan pääsääntöisesti valintakokeen perusteella. 

• Kulttuurialalla on karsiva ennakkotehtävä, jonka perusteella valintakokeisiin kutsutaan. Valintakokeet ovat useimmiten 2-vaiheiset, eli osa opiskelijoista 
karsiutuu ensimmäis(t)en valintakoepäivien aikana. 

• Liiketalouden alalla valintakoe on liiketalouden valtakunnallinen valintakoe. Kokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon 
pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p).

• Sosiaali- ja terveysalalla valinta on kaksivaiheinen: esivalintakokeen perusteella osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

• Esivalintakoe on sähköinen ja se tehdään omalla tietokoneella. Syksyn 2017 esivalintakokeessa oli neljä osiota: ennakkoaineistoon pohjautuva osio, 
englanninkielen osio, matematiikan osio ja suomenkielen osio. 

• Varsinaisessa valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis-
ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, lisäksi siinä voi olla esim. kielitaitoa ja matemaattista osaamista mittaavia osioita.

• Tekniikan alalla valintakoe on tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallinen valintakoe. Koe on kirjallinen koe ja siinä mitataan motivaatiota, loogista 
ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen tulee ennakkoaineisto. Tekniikan alan 
vanhoja valintakokeita on saatavilla netistä. 



Ennakkokysymykset 2/3

Mitä ovat ne konkreettiset uudet väylät, joiden kautta korkeakoulututkinnon jo suorittaneet tai keskeyttäneet voivat vielä päästä opiskelemaan? 
Lisätäänkö maisterivaiheen sisäänpääsyä kaikissa aineissa? Avataanko avoimen väylä myös jo korkeakoulututkinnon suorittaneille, kun 
käsitykseni on, että ainakaan yliopistoon ei avoimen väylän kautta voi päästä, jos on jo yliopistotutkinto.  Miten ammatillisten tutkintojen 
suorittajien sisäänpääsy turvataan AMK/yliopisto? 

• Turun AMK:ssa ensikertalaisten kiintiö on käytössä ainoastaan suomenkielisissä päiväkoulutuksissa, joissa on aloituspaikkoja yli 15. Ensikertalaisten kiintiö 
on kaikissa sitä käyttävissä koulutuksissa 80 %. Aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet / keskeyttäneet voivat hakea sekä päivä- että 
monimuotokoulutuksiin. 

• Vuonna 2017 kaikista Turun AMK:n AMK-tutkintoihin hakeneista 11 % oli ei-ensikertalaisia ja valituista 14 %.  (Kiintiö 75 %)

• Vuonna 2016 kaikista Turun AMK:n AMK-tutkintoihin hakeneista 10 % oli ei-ensikertalaisia ja valituista 14 %.  (Kiintiö 75 %)

• Vuoden 2015 opiskelijavalinnoista ei ole täysin vastaavaa dataa saatavilla, mutta silloin kaikista AMK-tutkintoihin hakeneista 5,8 %:lla ja valituista 8,1 
%:lla oli korkeakoulututkinto. 

• Ylempiin AMK-tutkintoihin pohjakoulutusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, eikä niissä ole käytössä ensikertalaisten kiintiötä.

• Turun AMK:iin on mahdollista hakeutua myös avoimen AMK:n väylän kautta. Avoimen väylän erillishaussa ei ole ensikertalaisten kiintiötä. 

• Ammatillisen tutkinnon suorittaneille on mahdollista varata kiintiö. Turun AMK:ssa tämä on käytössä liiketalouden ja tekniikan aloilla. Sosiaali- ja 
terveysalalla kiintiötä ei ole, mutta monimuotokoulutuksissa on pohjakoulutusvaatimuksena ammatillinen tutkinto. Kulttuurialalla koulumenestystä ei 
pisteytetä. 



Ennakkokysymykset 3/3

• Miten valintamenettelyissä otetaan huomioon IB-tutkinnolla pyrkivät hakijat?
• IB-tutkintotodistuksesta on mahdollista saada koulumenestyspisteet, kuten YO-tutkintotodistuksestakin. IB-tutkintotodistuksen arvosanat muunnetaan 

erillisen taulukon mukaan, joka löytyy Turun AMK:n Opon oppaasta. 

• Hakukautena valmistuvat, IB-tutkinnolla hakevat toimittavat Hakijapalveluille kevään 2018 yhteishaussa Predicted Grades –todistuksen 13.4. mennessä ja 
loppuarvosanat 13.7. mennessä. 

Loppuihin ennakkokysymyksiin vastataan seuraavissa esityksissä / 
ohjelman lopussa kysymyksille varatussa osiossa. 


