
Sinustako Master-tason osaaja?
Opiskele ylempi AMK-tutkinto!



15 ylempään AMK-tutkintoon 
johtavaa koulutusta

Insinööri (ylempi AMK)
• Kemiantekniikka
• Projektijohtaminen
• Tekniikka (sis. Marine Technology, Myynti, 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.



Laajuus 60 tai 90 op
Kesto 1,5 – 2,5 vuotta

Esimerkiksi:
Tradenomi (AMK) 210 op -> Tradenomi (ylempi AMK) 90 op
Insinööri (AMK) 240 op -> Insinööri (ylempi AMK) 60 op



Työelämälähtöinen koulutus

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa: 
• Lähiopetusta on keskimäärin 2 pv / kk.
• Lähiopetusjaksojen välillä itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. 

Opinnäytetyö keskeisenä osana tutkintoa:
• Opinnäytetyö tehdään useimmiten kehittämishankkeena omalle 

työpaikalle.
• Opinnäytetyön laajuus on 30 op ja sen tekeminen aloitetaan jo 

opintojen alkuvaiheessa.

Koulutuksesta hyötyy myös työnantaja:
• Sekä opinnäytetyö että opintojaksojen oppimistehtävät on 

mahdollista tehdä omalle työpaikalle ja siten opiskelija voi 
kehittää samalla omaa työtään tai työyhteisöä. 

Esimerkkejä koulutuksen sisällöstä:



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.



Hakeminen

Koulutuksiin haetaan 
pääsääntöisesti yhteishaussa:

- Kevään yhteishaku: 14. – 28.3.2018
- Syksyn yhteishaku 5. – 19.9.2018

- Hakulomake täytetään 
Opintopolussa

- Ennakkotehtävä / valintakoe

Poikkeuksena tutkimusryhmäopinnot, 
joihin jatkuva haku.

Opiskelemaan voi hakeutua 
myös avoimen AMK:n kautta:

- 10 tai 15 op avoimessa AMK:ssa

- Haku avoimen AMK:n erillishaussa 
(jatkuva haku, hakulomake 
Opintopolussa)

- Täytyy olla myös soveltuva 
korkeakoulututkinto + 3 vuoden 
työkokemus



Verkostot, tuki esimiestyöhön, itsensä 
kehittäminen, uralla eteneminen

Antoisinta YAMK-opinnoissa olivat 
mielestäni opiskelukavereista muodostunut 

verkosto, joka on tärkeä jatkossakin, sekä 
opinnäytetyö. Opinnäytetyö tehtiin 

kehittämishankkeena omalle työpaikalle, ja 
tutkimuksen tuloksista oli myös hyötyä 

työnantajalle. 
Juha, YAMK-alumni

Projektijohtamisen opinnot ovat 
positiivisella tavalla tarjoilleet uutta 

tietoa ja näkökulmia 
projektimaailmaan sekä teoriaa 
käytännön tekemisen taustalle. 

Mervi, YAMK-opiskelija 

”Kliinisen asiantuntijan opinnot ovat avanneet 
minulle uusia ovia organisaatiomme sisällä. On 

vaikea valita yksittäistä, hyödyllistä opittua 
asiaa, sillä näen koulutuksen mukanaan tuoman 

ammatillisen kasvun kokonaisvaltaisena 
oppimisena sekä ammatillisen osaamisen laaja-

alaisena syventämisenä.” 
Nina, YAMK-alumni 



Kiitos!
Kevään yhteishaku 14. – 28.3.2018
turkuamk.fi/haku


