
Opiskelu Turun ammattikorkeakoulussa



Turun AMK lyhyesti



Koulutamme
käytännön 
huippuosaajia 



Korkeakoulujärjestelmä Suomessa

2. asteen koulutus: lukio tai ammatillinen koulutus

YLIOPISTOT

Alemmat korkeakoulututkinnot
Kandidaatin tutkinto 180 op

3 vuotta

Ylemmät korkeakoulututkinnot
Maisterin tutkinto 120 op

2 vuotta

Tohtori
Lisensiaatti

AMMATTIKORKEAKOULUT

Ammattikorkeakoulututkinnot
AMK-tutkinto 210–270 op

3,5–4 vuotta

Ylemmät AMK-tutkinnot
YAMK-tutkinto 60–90 op

1,5–2,5 vuotta

2 vuotta työkokemusta



10 000
opiskelijaa 
• Tekniikka ja liikenne 4200
• Sosiaali- ja terveysala 2600  
• Liiketalous ja hallinto 2600
• Kulttuuriala 800

> 70 koulutusvaihtoehtoa
yli 2000 valmistunutta joka vuosi



Turku • opiskelijoiden kaupunki: 40 000 opiskelijaa
• tarpeeksi suuri, sopivan pieni
• opiskelija-asunnot lähellä keskustaa



ICT-City

Medisiina D

Keskusta

LemppariEduCity

#Tehdas

Kupittaan kampus



Linnankadun taidekampus
Kupittaan kampus

Turun keskusta

Satama



Salossa
toimimme
osana Salo IoT
Campusta 
• Yritysten, tutkijoiden 

ja oppilaitosten 
yhteisö.

• Uudet viihtyisät tilat 
ja oppimisympäristöt.



Mitä ja miten Turun 
AMK:ssa opiskellaan?



4
alaa

Syksyn yhteishaku 
2. - 16.9.2020

Englanninkielisten 
koulutusten 
yhteishaku 
7. - 20.1.2021

Kevään yhteishaku 
17. - 31.3.2021

Vuonna 2021 alkavat AMK-koulutukset
Kuttuuriala

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

MONIMUOTOKOULUTUS
Kuvataitelija (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Musiikkipedagogi (AMK)

Liiketalouden 
ja hallinnon ala

PÄIVÄKOULUTUS
Tradenomi (AMK)
• digitaalinen liiketoiminta, Salo
• finanssipalvelut
• liiketalous 
• liiketoiminnan logistiikka
• matkailu ja wellness

liiketoimintana
• myyntityö
• tietojenkäsittely

VERKKO-OPINNOT
• Bachelor of Business 

Administration, International 
Business Online 

• Tradenomi (AMK), mediatuotanto 

MONIMUOTOKOULUTUS
Tradenomi (AMK)
• liiketalous, Turku ja Salo
• kirjasto- ja tietopalveluala

Sosiaali- ja terveysala

PÄIVÄKOULUTUS
Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Hammasteknikko (AMK)
Kätilö (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), Turku ja Salo
Sosionomi (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)

VERKKO-OPINNOT
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)

MONIMUOTOKOULUTUS
Sairaanhoitaja (AMK), Turku ja Salo
Toimintaterapeutti (AMK)

Tekniikan ala

PÄIVÄKOULUTUS
Bachelor of Engineering, 
Information and Communications
Technology 
Insinööri (AMK)
• ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
• bio- ja kemiantekniikka
• energia- ja ympäristötekniikka
• konetekniikka
• myynti-insinööri
• rakennus- ja 

yhdyskuntatekniikka
• tieto- ja viestintätekniikka
• tuotantotalous
Rakennusmestari (AMK)

MONIMUOTOKOULUTUS
Insinööri (AMK)
• kemiantekniikka
• konetekniikka
• rakentamisen 

tuotantojohtaminen



4
alaa

Englanninkielisten 
koulutusten 
yhteishaku 
7. - 20.1.2021 *

Kevään yhteishaku 
17. - 31.3.2021

Kevään 2021 yhteishakujen koulutustarjonta
Kuttuuriala

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

MONIMUOTOKOULUTUS
Kuvataitelija (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Musiikkipedagogi (AMK)

Liiketalouden 
ja hallinnon ala

PÄIVÄKOULUTUS
Tradenomi (AMK)
• digitaalinen liiketoiminta, Salo
• finanssipalvelut
• liiketalous 
• liiketoiminnan logistiikka
• matkailu ja wellness

liiketoimintana
• myyntityö
• tietojenkäsittely

VERKKO-OPINNOT
• Bachelor of Business 

Administration, International 
Business Online *

MONIMUOTOKOULUTUS
Tradenomi (AMK)
• liiketalous, Turku 
• kirjasto- ja tietopalveluala

Sosiaali- ja terveysala

PÄIVÄKOULUTUS
Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Hammasteknikko (AMK)
Kätilö (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), Turku ja Salo
Sosionomi (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)

VERKKO-OPINNOT
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)

MONIMUOTOKOULUTUS
Sairaanhoitaja (AMK), Salo

Tekniikan ala

PÄIVÄKOULUTUS
Bachelor of Engineering, 
Information and Communications
Technology *
Insinööri (AMK)
• ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
• bio- ja kemiantekniikka
• energia- ja ympäristötekniikka
• konetekniikka
• myynti-insinööri
• rakennus- ja 

yhdyskuntatekniikka
• tieto- ja viestintätekniikka
• tuotantotalous
Rakennusmestari (AMK)

MONIMUOTOKOULUTUS
Insinööri (AMK)
• konetekniikka
• rakentamisen 

tuotantojohtaminen



Katso kaikki koulutukset 
>> turkuamk.fi/haku



Mikä on sinulle sopiva opiskelumuoto?

1
PÄIVÄKOULUTUS
• Pääosin päiväopiskeluna 

toteutettavaa, kokoaikaista 
opiskelua. 

• Opinnot sisältävät 
lähiopetuksen lisäksi 
itsenäistä opiskelua, 
projektiopintoja, ryhmätöitä ja 
verkko-opintoja.

2
MONIMUOTOKOULUTUS
• Mahdollistaa opiskelun 

joustavasti työn ohella. 

• Lähiopetuksen määrä riippuu 
opiskelijan taustasta ja 
aiemmasta osaamisesta. 
Useimmiten lähiopetusta on 
1-2 päivänä viikossa. 

• Lähiopetuksen lisäksi 
opintoihin sisältyy itsenäistä 
opiskelua, projektiopintoja, 
ryhmätöitä ja verkko-opintoja.

3
VERKKOKOULUTUS
• Tutkinto opiskellaan 

kokonaan verkossa.

• Koulutuksiin voi sisältyä lyhyt 
intensiivijakso lähiopetuksena 
sekä esim. lähiopetuksena 
toteutettavia simulaatio-
opintoja. 

• Lisäksi harjoittelu suoritetaan 
harjoittelupaikalla.



AMK-tutkinnon rakenne

Perusopinnot (ydinosaaminen): 
Perusopinnoissa perehdytään oman alan 
perusteisiin, kieli- ja viestintätaitoihin sekä 
ryhmä- ja projektityöskentelytaitoihin.

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

Ammattiopinnot (ydin- ja laajentava 
osaaminen): Ammattiopinnoissa 
syvennetään osaamista. Osassa koulutuksia 
valitaan suuntautumisvaihtoehto 
(osaamispolku). 

Opinnäytetyö tehdään 
opintojen loppuvaiheessa. 

AMK-tutkinto
210 – 270 op

3,5 – 4,5 vuotta



Perinteistä 
luentopainotteista 
opiskelua on vähän. 

Opinnoissa painottuu 
projektimuotoinen 
opiskelu.

Työelämätaitoja 
harjoitellaan koulussa 
simulaatio- ja 
oppimisympäristöissä…

… sekä oikeassa työelämässä 
harjoittelussa ja erilaisissa 
työelämäprojekteissa.

| | |



Pääset
tekemään itse. 
Heti opintojen alusta lähtien.



eRallyCross -projektissa 
monialainen 
opiskelijatiimi rakentaa 
sähkökäyttöistä 
ralliautoa.

https://www.youtube.com/watch?v=N1P1EkIqDsc
https://www.youtube.com/watch?v=N1P1EkIqDsc


Ruisrock-projekteissa Turun AMK:n 
opiskelijat ovat mukana 
toteuttamassa festivaalia. 

Vuoden 2019 projekteissa nostettiin 
esille yhteiskunnallisia teemoja 
osana Ruisrockin alueohjelmaa, 
tuotettiin sisältöjä Ruisrockin 
kanaviin ja rakennettiin 
festarialuetta. 

https://www.youtube.com/watch?v=b0GBWFqziQQ&list=PLEjmSdkTnYQtt-TJ4jCYNkJEZLZv-FeuD&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=b0GBWFqziQQ&list=PLEjmSdkTnYQtt-TJ4jCYNkJEZLZv-FeuD&index=3


Kunnonkoti on vierailukeskus, jossa 
sen asiakkaat pääsevät tutustumaan 
esteettömän ja turvallisen asumisen 
ratkaisuihin.

Opiskelijoille Kunnonkoti on 
oppimisympäristö, jossa alan 
opiskelijat pääsevät harjoittelemaan 
työelämätaitoja ja asiakastyötä.

https://www.youtube.com/watch?v=q0x8KbK38Ps
https://www.youtube.com/watch?v=q0x8KbK38Ps


Kansainvälisyys
osana arkea
Yksi innovaatiopedagogiikan kulmakivistä 
on kansainvälisyys.
• opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus
• kotikansainvälistyminen
• opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus
• kansainväliset yhteistyöhankkeet
• koulutusvienti

> 350 
vaihtoon saapunutta ja 
vaihtoon lähtenyttä 
opiskelijaa vuosittain

n. 400
ulkomaalaista tutkinto-
opiskelijaa vuosittain



Vaihtoon
opintojen
aikana

350
Armenia | Australia | Austria | Belgium | Botswana | Brazil | Bulgaria |
Canada | Chile | China | Croatia | Cyprus | Czech Republic | Denmark |
Ecuador | Estonia | France | Germany | Greece | Hungary | Iceland |
India | Ireland | Italy | Japan | Kenya | Latvia | Liberia | Lithuania | 
Malaysia | Malta | Namibia | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | 
Romania | Russia | Senegal | Singapore | Slovakia | Slovenia | South 
Africa | South Korea | Spain | Sweden | Switzerland | Tanzania |
Thailand | Tunisia | Turkey | United Kingdom | Vietnam | Zambia |

14 yhteistyökorkeakoulussa mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto.

vaihtokohdetta
yli 50 maassa



Mihin Turun AMK:sta 
työllistytään?



Mihin osaajat 
työllistyvät?
Olemme valtakunnallisesti kiinnostava ja 
alueellisesti työllistävä.

Joka toinen hakijoistamme tulee Varsinais-
Suomen ulkopuolelta, mutta kolme neljästä 
valmistuneesta työllistyy maakuntaan heti 
valmistumisen jälkeen.

Osaajat myös pysyvät, sillä 68 % alumneista 
työskentelee yhä alueella viisi vuotta 
valmistumisen jälkeen.

Valtaosa 
työskentelee 

yrityksissä

Oma yritys
4 %

Valtio
5 %

Muu
12 %

Pieni yritys
24 %Suuri yritys

27 %

Kunta 
28 %

Lähde: Turun AMK:n uraseurantakysely 2018, N = 495
Muu = esim. seurakunta, säätiö, järjestö



Account Manager
Ammatillinen opettaja
Apulaisosastonhoitaja
Controller
Software Engineer
Fysioterapeutti
Hankintainsinööri
Henkilöstöpäällikkö
Informaatikko
Järjestelmäasiantuntija
Kätilö
Laboratoriohoitaja
Lehtori
Myymäläpäällikkö

Osastonhoitaja
Palvelupäällikkö
Projektipäällikkö
Rahoitusneuvoja
Sairaanhoitaja
Sirkustaiteilija
Software developer
Sosiaaliohjaaja
Suunnittelija
Tanssinopettaja
Terveydenhoitaja
Toimintaterapeutti
Vanhempi konsultti
Vastaava ohjaaja

ja 467 
muuta.



Master School



Master 
School
1 000 opiskelijaa
• 350 liiketalouden alalla
• 350 sosiaali- ja terveysalalla
• 250 tekniikan alalla
• 50 kulttuurialalla

Leadership Excellence
Tarjoaa mahdollisuuden kehittyä esimiehenä 
ja johtajana. 
• Kehitä ja uudista työelämää
• Luo uusia verkostoja 
• Hanki valmiuksia vaativissa esimies- ja 

johtotehtävissä toimimiseen. 

Professional Excellence
Tarjoaa mahdollisuuden kehittää nykyistä 
osaamista vaativalle asiantuntijatasolle. 
• Syvenny oman erityisalasi haasteisiin.
• Kehitä ja uudista työelämää
• Luo uutta tietoa omalle alallesi
• Hanki työkaluja omalla uralla etenemiseen.



4
alaa

Syksyn yhteishaku 
2. - 16.9.2020

Englanninkielisten 
koulutusten 
yhteishaku 
7. - 20.1.2021

Kevään yhteishaku 
17. - 31.3.2021

Vuonna 2021 alkavat Master Schoolin koulutukset 

Leadership Excellence -polku

Koulutukset kaikille *

Master of Business 
Administration / Tradenomi
(ylempi AMK)
• Business Management
• Sales Management
• Service Design
• projektijohtaminen
• SOTE-palvelujen ja 

liiketoiminnan johtaminen
• taide- ja kulttuurialan 

johtaminen

Alakohtaiset 
koulutukset
• Insinööri (ylempi AMK), 

teknologiaosaamisen 
johtaminen

• Master of Engineering, 
Industrial Quality
Management (online)

• Sosiaali- ja terveysalan 
ylempi AMK-tutkinto, 
sosiaali- ja terveysalan 
kehittäminen ja 
johtaminen

• Tradenomi (ylempi AMK), 
teknologiaosaamisen 
johtaminen

• Tradenomi (ylempi AMK), 
taide- ja kulttuurialan 
johtaminen

Professional Excellence -polku

Kulttuuriala
Master of Culture and Arts / 
Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto
• Creative Design Management 

(online)
• kulttuurihyvinvointi
• media- ja kulttuuriyrittäjyys
• taiteen uudet kontekstit

Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali- ja terveysalan ylempi 
AMK-tutkinto
• erityissosiaaliohjaus
• gerontologinen asiantuntijuus
• kliininen asiantuntijuus
• kuntoutuksen ja liikunnan 

integraatio
• kulttuurihyvinvointi
• terveyden edistäminen
• terveysteknologia
• tutkimusryhmäopinnot

Tekniikan ala
Master of Engineering / 
Insinööri (ylempi AMK)
• hajautettu energiatuotanto
• kemiantekniikka ja bioteknologia
• kone- ja meritekniikka
• ohjelmistotekniikka ja ICT
• rakentaminen
• terveysteknologia
• tutkimusryhmäopinnot

Liiketalouden ja 
hallinnon ala
Tradenomi (ylempi AMK)
• liiketoiminnan kehittäminen
• ohjelmistotekniikka ja ICT
• tutkimusryhmäopinnot

* ei alakohtaista 
pohjakoulutusvaatimusta



Valmistuttuasi
• sinulla on ylempi korkeakoulututkinto eli YAMK- / Master-tutkinto.
• olet laajentanut verkostojasi eri alojen asiantuntijoihin, niin Suomessa kuin

kansainvälisesti. 
• olet uudistanut työelämää opinnäytetyölläsi. 
• sinulla on työkalut uralla etenemiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

94 %
on tyytyväisiä 
suorittamaansa 
YAMK-tutkintoon

85 %
koki opiskelun innostavana 
ja motivoivana 

95 %
on työelämässä



Hakeminen



Monta reittiä 
korkeakouluun
• Pääsääntöisesti opiskelemaan haetaan 

yhteishaussa. Yhteishakuaikoja on vuodessa 
kolme: yksi syksyllä ja kaksi keväällä. 
Yhteishauissa on laajin koulutustarjonta.

• Opiskelemaan voit hakeutua myös ns. 
avoimen väylän kautta, jolloin opiskelet 
ensin avoimessa AMK:ssa esimerkiksi tietyn 
koulutuksen polkuopinnot.  Riittävän 
määrän opintopisteitä suoritettuasi, voit 
hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen 
väylähaussa.



Opiskelijaksi 
yhteishaussa



Yhteishaun hakuohjeet
1. Tutustu koulutustarjontaan
Tutustu eri aloihin, ammatteihin ja koulutuksiin. 

Tietoa löydät korkeakoulujen nettisivuilta, Opintopolusta, 
ammattikorkeakouluun.fi  ja toissa.fi -sivustoilta sekä muilta 
koulutusesittelysivuilta. 

2. Kuka voi hakea? 
AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen voit hakea, jos sinulla on toisen 
asteen tutkinto.  Eli jos olet suorittanut lukion oppimäärän ja/tai 
ylioppilastutkinnon (myös IB-, EB-, RP- ja DIA-tutkinnot), ammatillisen 
perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muista tarkistaa valitsemasi koulutuksen hakukelpoisuusehdot 
Opintopolusta. 

3. Miten opiskelijat valitaan?
Suurimpaan osaan AMK-koulutuksista opiskelijavalinta tehdään 
todistusvalinnan tai valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella. 
Joillain aloilla ja tietyissä koulutuksissa voi olla myös muita valintatapoja. 

Tutustu huolella valitsemiesi koulutuksien valintaperusteisiin ennen 
hakua! 

4. Miten haetaan opiskelemaan?
Ammattikorkeakouluun haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa Opintopolku.fi-
palvelun kautta. 

Yhteishaun hakulomake täytetään Opintopolussa hakuaikana. Suurin osa 
hakemuksen liitteistä tallennetaan suoraan hakulomakkeelle, mutta poikkeuksiakin 
on. Muista tutustua valitsemiesi koulutuksien koulutus- ja korkeakoulukohtaisiin 
hakuohjeisiin huolella. 

5. Hakuajan jälkeen 
Osallistu tarvittaessa AMK-valintakokeeseen tai koulutuksen omaan 
valintakokeeseen. 

Toimita mahdolliset, myöhemmin tarvittavat liitteet ajallaan. 

Mahdolliset lisätietopyynnöt ja valintakoekutsut lähetetään hakulomakkeella 
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Seuraa sähköpostiasi koko hakuprosessin ajan 
ja tarkista säännöllisesti myös roskaposti-kansio.

Kun opiskelijavalintojen tuloksien julkistaminen alkaa, Oma Opintopolku -palvelussa 
voit seurata valinnan tilannetta. Kun saat tiedon opiskelupaikasta, voit ottaa paikan 
vastaan ja ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi Oma Opintopolussa. 

Yhteishaun hakuohjeet

>> turkuamk.fi/haku



Opiskelijavalinnat 
Turun AMK:ssa
Suomenkieliset AMK-tutkinnot
• Liiketalouden ja hallinnon ala 
• Sosiaali- ja terveysala 
• Tekniikan ala

Yhteishaussa on kaksi valintatapaa:
Todistusvalinta

• Suurin osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla.
• Opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon (suomalainen tai kansainvälinen) tai 

ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut) perusteella.
• Pisteytysmallit ovat kaikille AMK:ille samat, mutta AMK:t voivat asettaa 

valintaan vähimmäispisterajoja tai muita kynnysehtoja.
• Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneille on omat 

aloituspaikkamääränsä, eli heidän todistuksiaan ei vertailla keskenään. 

AMK-valintakoe
• AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe. Valintakoe 

sisältää kaikille yhteisiä osioita sekä alakohtaisia osioita. 
• Koe tehdään omalla koneella, tiettynä ajankohtana ammattikorkeakoulun 

tiloissa. AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan Opintopolun 
hakulomakkeella.  



Opiskelijavalinnat Turun AMK:ssa
Suomenkieliset AMK-tutkinnot
Liiketalouden ja hallinnon ala | Sosiaali- ja terveysala | Tekniikan ala

AMK-valintakoe

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan 
ensimmäisenä.

Suurin osa opiskelijoista valitaan.

Jos tulit valituksi haluamaasi 
hakukohteeseen todistusvalinnassa, 
sinun ei tarvitse osallistua AMK-
valintakokeeseen. 

Loput opiskelijoista valitaan. 

Hakija

Minulla ei ole todistusvalintaan 
soveltuvaa tutkintoa.

Todistusvalinta

Yh
te

is
ha

un
 e

te
ne

m
in

en

En saanut opiskelupaikkaa 
haluamastani 

hakukohteesta 
todistuvalinnassa.

Täytä hakulomake Opintopolussa. 
Hakulomakkeella toimitat myös mm. 
todistuskopiot sekä valitset 
ajankohdan, jolloin suoritat AMK-
valintakokeen. 

Hakijan ei tarvitse itse valita, millä 
valintatavalla haluaa tulla valituksi. 
Vaan hän on automaattisesti mukana 
kaikissa valintatavoissa, joihin on 
toimittanut tiedot. 

Kevään 2021 yhteishaussa

Opiskelijoista valitaan

60 % todistusvalinnassa
• 40 % yo-tutkinto
• 20 % ammatillinen perustutkinto

40 % AMK-valintakokeen perusteella

Ensikertalaiskiintiö on 85%.



Opiskelijavalinnat Turun 
AMK:ssa
Suomenkieliset AMK-tutkinnot
Kulttuuriala

Karsiva ennakkotehtävä hakuaikana

Valintakoe

Osa hakijoista kutsutaan ennakkotehtävän perusteella valintakokeeseen. 

Huom. Musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksessa ei ole ennakkotehtävää. 

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. 



Opiskelijavalinnat Turun 
AMK:ssa
Englanninkieliset AMK-tutkinnot
Liiketalouden ja hallinnon ala | Tekniikan ala

Englanninkielisten AMK-koulutuksien valintatapa riippuu siitä, millä 
tutkinnolla haetaan:

Suomalaisella tutkinnolla hakevat

Valintatapoja on kaksi, todistusvalinta ja valintakoe:
• Todistusvalinnassa valituksi voivat tuolla ylioppilastutkinnolla 

(suomalainen tai Suomessa suoritettu kansainvälinen) tai 
ammatillisella perustutkinnolla (1.8.2015 alkaen suoritettu) hakevat. 
Pisteytysmalli on sama kuin suomenkielisten AMK-tutkintojen 
opiskelijavalinnassa.

• Jos et tule valituksi todistusvalinnassa tai sinulla ei ole 
todistusvalintaan soveltuvaa tutkintoa, voit tulla valituksi 
valintakokeessa. Valintakokeeseen lähetetään erillinen kutsu. 

Ulkomaisella tutkinnolla hakevat

Ulkomaisella tutkinnolla hakevat valitaan SAT-testin perusteella. 



Opiskelijaksi 
avoimen AMK:n 
väylässä



Avoimen AMK:n 
väylä
Voit hakea avoimen AMK:n väylähaussa tutkinto-
opiskelijaksi, kun olet suorittanut riittävän 
määrän AMK-tutkintoon kuuluvia opintopisteitä 
avoimessa AMK:ssa.

• Polkuopinnot tarjoavat valmiin paketin
tavoittelemasi AMK-tutkinnon opintoja
väylähakua varten.

• Avoimessa AMK:ssa voit myös opiskella
yksittäisiä opintojaksoja omaan tahtiin.

• Avoimen AMK:n väylähaussa ei ole 
valintakoetta.

• Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.



Opiskelijaksi 
polkuopintojen kautta
Avoimen AMK:n polkuopinnot koostuvat 
tutkinnon 1. vuoden opinnoista (n. 60 op).

• Opiskelet samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden 
kanssa ja olet osa opiskelijayhteisöä. 

• Opintojen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi 
avoimen väylähaulla ja jatkaa opintoja 
keskeytyksettä valmistumiseen asti saman ryhmän 
kanssa.

• Polkuopinnot ovat maksullisia (400€ / vuosi)

• Polkuopiskelijat eivät ole oikeutettuja KELAn
opintotukeen tai esim. VR:n opiskelija-alennuksiin. 



Haku polkuopintoihin
Tarjolla olevat polkuopinnot vastaavat pääosin 
edeltävän yhteishaun opintotarjontaa. Kaikkiin 
yhteishauissa mukana oleviin koulutuksiin ei 
kuitenkaan ole polkuopintoja. 

• Polkuopintoihin haetaan erillisenä hakuaikana 
Opintopolussa
• Syksyllä alkaviin polkuopintoihin haetaan heinä-

elokuussa (kevään yhteishakua vastaava tarjonta)

• Tammikuussa alkaviin polkuopintoihin haetaan marras-
joulukuussa (syksyn yhteishakua vastaava tarjonta)

• Opiskelijat valitaan koulutuksesta riippuen 
motivaatiolomakkeen perusteella tai arvonnalla.

• Polkuopintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimusta.

>> turkuamk.fi/polkuopinnot



Opinnot 2. asteen 
opiskelijoille



Aloita AMK-opinnot jo lukion 
tai ammattikoulun aikana
Maistiaisopinnot lukiolaisille
Maistiaiset ovat Turun AMK:n luentoja, 
laboratorioharjoituksia tai työpajoja, joille lukiolaiset 
voivat vapaasti osallistua.

Kaikille avoimet opintojaksot
Kaikille toisen asteen opiskelijoille avoimista, ilmaisista 
opintojaksoista voi saada avoimen AMK:n opintopisteitä. 

Yhteistyöopinnot oman lukion tai ammattikoulun kanssa
Turun AMK:lla on yhteistyösopimuksia useiden Turun 
alueen oppilaitosten kanssa. Yhteistyökoulujen oppilaat 
voivat osallistua Turun AMK:n opintojaksoille. Kysy lisää 
omalta opoltasi!

>> turkuamk.fi/toinenaste



Kiitos
turkuamk.fi/haku
turkuamk.fi/polkuopinnot
ammattikorkeakouluun.fi
opintopolku.fi




