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Turun AMK on monialainen

9500
opiskelijaa, joista

3100
liiketalouden ja hallinnon alalla

3000
sosiaali- ja terveysalalla

2700
tekniikan ja liikenteen alalla

700 
kulttuurialalla

(2016)  



Kampukset Turussa ja Salossa

ICT-City, Turku

Taideakatemia, TurkuSepänkatu, Turku

Ruiskatu, TurkuLemminkäisenkatu, Turku

Salon kampus



Kevään yhteishauissa on tarjolla 

43 AMK-tutkintoon johtavaa 
koulutusta. 

Päiväkoulutukset ovat pääosin päivisin 
toteutettavaa, kokoaikaista opiskelua.

Monimuotokoulutuksissa voi opiskella 
joustavasti työn ohella. Osaan koulutuksista 
on määritelty tietty pohjakoulutusvaatimus 
(esim. saman alan ammatillinen 
perustutkinto). 

Verkko-opinnot ovat uusia, kokonaan verkossa 
opiskeltavia tutkintoja. Kevään yhteishaussa 
on mukana Sosionomi- ja Tradenomi, 
mediatuotanto -koulutukset. 



AMK-tutkinnon rakenne

AMK-tutkinto
210 - 240 op
3,5 - 4 vuotta

Perusopinnot
Perusopinnoissa perehdytään oman alan 
perusteisiin, kieli- ja viestintätaitoihin sekä 
ryhmä- ja projektityöskentelytaitoihin.

Ammattiopinnot
Ammattiopinnoissa syvennetään osaamista 
omalla alalla. Osassa koulutuksia voi myös valita 
suuntautumisvaihtoehdon, jossa erikoistutaan 
tiettyyn osaamisalueeseen. 

Harjoittelu
Kaikkiin AMK-tutkintoihin kuulu harjoittelu. 
Ajankohta ja harjoittelujaksojen kesto vaihtelee 
koulutuksittain. 

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö tehdään opintojen 
loppuvaiheessa. 



Esimerkki: 
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi

Perusopinnot:

• Insinöörin matemaattiset 
perusteet

• Infran ja talonrakennuksen 
perusteet

• Insinöörin matemaattiset 
perusteet II 

• Projektin- ja taloudenhallinta 

Harjoittelu 

Perusopinnot:

• Geotekniikka, geodesia ja 
tuotanto 

• Rakenteiden toiminta ja 
ominaisuudet

• Betoni- ja pohjarakenteet

• Rakenteiden perusteet ja lujuus

Harjoittelu

Ammattiopinnot valituilta 
erikoistumisaloilta: 

• Infratekniikka

• Kiinteistöjohtaminen

• Talonrakennustekniikka

Harjoittelu

Ammattiopinnot valituilta 
erikoistumisaloilta: 

• Infratekniikka

• Kiinteistöjohtaminen

• Talonrakennustekniikka 

Opinnäytetyö 

Huom! Esimerkki perustuu vuoden 2016 opetussuunnitelmaan, muutokset mahdollisia. 

Insinööri (AMK) 240 op



Työelämälähtöistä opiskelua

Turun AMK:ssa opiskelu perustuu innovaatiopedagogiikkaan, eli monimuotoisiin ja työelämään vahvasti linkittyviin opetusmenetelmiin ja 
toimintatapoihin:

Perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän.

Opinnoissa painottuu projektimuotoinen opiskelu, 
jossa on keskeistä ryhmä- ja verkkotyöskentely.

Työelämätaitoja harjoitellaan koulussa simulaatio- ja 
projektioppimisympäristöissä…

… sekä oikeassa työelämässä harjoittelussa ja 
erilaisissa työelämäprojekteissa.



Projektiopintoja vaikka Ruisrockista!

Ruisrock 2017
https://www.youtube.com/playli
st?list=PLEjmSdkTnYQuC7lK4jjb
YQAW0mIKhW9iA

Ruisrock 2016
https://www.youtube.com/playli
st?list=PLEjmSdkTnYQuBZvcorbV
bcOElbcwdbyt7

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEjmSdkTnYQuC7lK4jjbYQAW0mIKhW9iA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEjmSdkTnYQuBZvcorbVbcOElbcwdbyt7


• Kuusi korkeakoulua
• yli 170 koulutusvaihtoehtoa
• yli 38 000 korkeakouluopiskelijaa
• yli 6000 uutta opiskelijaa 

vuosittain

”Vanhastaan kansainvälisellä Turulla on ison 
kulttuurikaupungin sielu pikkukaupungin helpoissa 
puitteissa. Asuminen on kohtuuhintaista ja kaupunki 
käveltävän kokoinen. Kulttuuritarjonta on runsasta, 
festivaalikattaus Suomen paras – ja kaupungin edustalla 
aukeava Turun saaristo ainutlaatuinen. ”

https://www.youtube.com/watch?v=shEw8SkTy_Y

https://www.youtube.com/watch?v=shEw8SkTy_Y


Jatko-opintoihin Turun AMK:sta

AMK-tutkinto
210 – 270 op

YAMK-tutkinto
60 – 90 op

Yliopisto: 
Maisteri 120 op
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Yliopisto: Kandidaatti
180 op

Mahdolliset 
siltaopinnot

Tekniikan AMK-tutkinto Turun AMK:ssa
240 op

Diplomi-insinööri 
yhteistyökorkeakoulussa

120 opEi siltaopintoja

Turun AMK:n solmimat yhteistyösopimukset mahdollistavat DI-tutkinnon suorittamisen yhteistyöyliopistoissa ilman siltaopintoja. 
Opinnot voi suorittaa Turussa. DI-koulutukseen on haku.



Kiitos!
Yhteishaku 14. – 28.3.2018
turkuamk.fi/haku


