
Tarkennukset hakukelpoisuuteen – muista korkeakouluista siirtoa hakevat 
 

Tarkistathan tästä taulukosta, voitko hakea sinulla olevalla opinto-oikeudella siirtoa Turun AMK:iin. 

Tarkistathan myös muut Turun AMK:n siirtohaun vaatimukset Turun AMK:n verkkosivuilta.  

Huomioithan, että kaikki alla mainitut koulutukset eivät ole mukana jokaisella siirtohakukierroksella. 

Ajantasaisen tarjonnan löydät Opintopolusta. Syksyn siirtohaun tarjonta julkaistaan syyskuun alkuun ja 

kevään siirtohaun tarjonta tammikuun loppuun mennessä. Lisätietoja saat hakijapalvelut@turkuamk.fi.  

Hakukohde Hakukelpoisuuden antavat amk-
tutkintojen opiskeluoikeudet   

Hakukelpoisuuden antavat 
opiskeluoikeudet yliopistossa 

Liiketalouden ala   

Tradenomi (AMK), liiketalous, 
Tradenomi (AMK), myyntityö, 
Tradenomi (AMK) finanssipalvelut, 
Tradenomi (AMK), digitaalinen 
liiketoiminta, Tradenomi (AMK), 
finanssipalvelut,   
Bachelor of Business Administration, 
International Business online 

Liiketalouden AMK-tutkinnot   

(mikäli hakee IB tutkintoon 
suomalaisen tutkinnon pohjalla, tulee 
hakijalla olla kielitestin tulos) 

Kauppatieteiden maisterin tai 
kandidaatin tutkintoa suorittavat   

(mikäli hakee IB tutkintoon 
suomalaisen tutkinnon pohjalla, tulee 
hakijalla olla kielitestin tulos) 

Tradenomi (AMK), liiketoiminnan 
logistiikka 

liiketalouden ja tekniikan AMK-
tutkinnot 

 

Kauppatieteiden maisterin tai 
kandidaatin tutkintoa suorittavat 

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, 
Insinööri (AMK), tieto- ja 
viestintätekniikka 

kauppatieteiden maisterin tai 
kandidaatin tutkintoa suorittavat 

Tekniikan ala   

Bachelor of Engineering, Information 
and Communications Technology 

Bachelor of Engineering, Information 
and Communications Technology, 
Bachelor of Business Administration, 
Business Information Technology, 
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintä-
tekniikka, Tradenomi (AMK), 
tietojenkäsittely (mikäli hakee ICT 
tutkintoon suomalaisen tutkinnon 
pohjalla, tulee hakijalla olla 
kielitestin tulos) 

ICT-alan alempaa tai ylempää  
tutkintoa suorittavat 

(mikäli hakee ICT tutkintoon 
suomalaisen tutkinnon pohjalla, 
tulee hakijalla olla kielitestin tulos) 

 

 

Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja 
kuljetustekniikka 

Insinööri (AMK), kaikki alat Tekniikan kandidaatin tai DI-
tutkintoa suorittavat 

Insinööri (AMK), energia- ja 
ympäristötekniikka 

Insinööri (AMK), energia-ja 
ympäristötekniikka 

 

Tekniikan kandidaatin tutkintoa  tai 
DI-tutkintoa suorittavat, 
luonnontieteiden kandidaatin tai 
maisteritutkinnon suorittavat 

Insinööri (AMK), konetekniikka   Insinööri (AMK), kaikki alat  Tekniikan kandidaatin tai DI-
tutkintoa suorittavat  

Insinööri (AMK), bio- ja 
kemiantekniikka   

Insinööri (AMK), kaikki alat  Tekniikan kandidaatin tutkintoa  tai 
DI-tutkintoa suorittavat, 
luonnontieteiden kandidaatin tai 
maisteritutkinnon suorittavat  

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/siirtohaku/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/
mailto:hakijapalvelut@turkuamk.fi


Insinööri (AMK), rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikka   

Insinööri (AMK), rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikka  

Tekniikan kandidaatin tai DI-
tutkintoa suorittavat.  

Insinööri (AMK), tieto- ja 
viestintätekniikka   

Insinööri (AMK), tieto- ja 
viestintätekniikka, tradenomi (AMK) 
tietojenkäsittely  

ICT-alan alempaa tai ylempää 
tutkintoa suorittavat  

Insinööri (AMK), tuotantotalous   Insinööri (AMK), kaikki alat  Tekniikan kandidaatin tai DI-
tutkintoa suorittavat, 
kauppatieteiden kandidaatin tai 
maisterin tutkintoa suorittavat  

Rakennusmestari (AMK)   Rakennusmestari (AMK), insinööri 
(AMK), rakennus ja 
yhdyskuntatekniikka  

Tekniikan kandidaatin tai DI-
tutkintoa suorittavat  

Kulttuuriala   

Kuvataiteilija (AMK), kuvataide Kuvataiteilija (AMK)  

Kuvataiteilija (AMK), valokuva Kuvataiteilija (AMK), Medianomi 
(AMK) 

 

Medianomi (AMK), elokuva Medianomi (AMK)  

Medianomi (AMK), journalismi Medianomi (AMK)  

Medianomi (AMK), mainonnan 
suunnittelu 

Medianomi (AMK) 

 

 

Medianomi (AMK), tuotanto ja 
projektinhallinta 

Medianomi (AMK), Kulttuurituottaja 
(AMK) 

 

 

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), 
teatteri 

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)  

Musiikkipedagogi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK)  

Tanssinopettaja (AMK) Tanssinopettaja (AMK)  

Sosiaali- ja terveysala   

Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja (AMK), 

Terveydenhoitaja (AMK), Kätilö 

(AMK), Ensihoitaja (AMK) 

 

Sosionomi (AMK) Sosionomi (AMK)  

Fysioterapeutti (AMK) Fysioterapeutti (AMK)  

Kätilö (AMK) Kätilö (AMK)  

Röntgenhoitaja (AMK) Röntgenhoitaja (AMK)  

Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) 

 

 

 


