
Master-tutkinnot 
Turun AMK:ssa

Nimi ja pvm



Suomen korkeakoulujärjestelmä perustuu 
duaalimalliin

2. asteen koulutus: lukio tai ammatillinen koulutus

Alemmat korkeakoulututkinnot
Kandidaatti 180 op

Ylemmät korkeakoulututkinnot
Maisteri 120 op

Tohtori
Lisensiaatti

Työkokemus 3 vuotta

Yliopistot Ammattikorkeakoulut

Erikoistumiskoulutukset 30 op

Ylemmät AMK-tutkinnot
60 - 90 op (1,5 - 2 vuotta)

Ammattikorkeakoulututkinnot
210 - 270 op

YAMK-tutkinto = ylempi 
korkeakoulututkinto

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



Master-tason koulutus eli YAMK-koulutus 
Turun AMK:ssa

Tekniikka ja liiketoiminta
Terveys ja hyvinvointi

Taideakatemia

545
YAMK-opiskelijaa

198 Insinööri 
347 Tradenomi

352
YAMK-opiskelijaa

40
YAMK-opiskelijaa

18.1.2018 opiskelijamäärätilasto



Tarjoamme useita polkuja ylempään 
korkeakoulututkintoon

Master-tutkinto
(ylempi AMK)

60 –90 op
1,5 –2 vuotta

Työkokemus 3v
AMK-tutkinto

210 –270 op
3,5 –4 vuotta

Hae yhteishaussa:

Kevään yhteishaku 14. -28.3.2018
-> opinnot alkavat syksyllä 2018

Syksyn yhteishaku 5. – 19.9.2018
-> opinnot alkavat tammikuussa 2019

Aloita opinnot avoimessa AMK:ssa:

Voit opiskella YAMK-tutkintoon kuuluvia opintoja 
joko yksittäisinä opintojaksoina tai ns. 
polkuopintoina tutkintoryhmän kanssa. 

Riittävän määrän opintopisteitä suoritettuasi voit 
hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylän 
kautta. 

Insinööri (ylempi AMK) tai 
Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon voit 
opiskella myös Turun AMK:n tutkimusryhmissä.

Tutkimusryhmäopinnoissa työskentelet 
valitsemasi tekniikan ja liiketalouden alan 
tutkimusryhmän jäsenenä. 

Tutkimusryhmäopintoihin on jatkuva haku. 

Yli 15 koulutusta neljällä eri alalla: Opiskele tutkimusryhmässä:



15 ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa 
koulutusta

Tradenomi (ylempi AMK)
• Liiketoiminnan kehittäminen
• Projektijohtaminen **

Master of Business Administration (MBA)
• Business Management **
• Leadership and Service Design
• Professional Sales Management

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

Tekninen myynti ja Ympäristöteknologia)
• Teknologiaosaamisen johtaminen

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

** Koulutukset mukana syksyn yhteishaussa. Sote-alan koulutus sekä kevään 
että syksyn yhteishaussa.

YAMK-tutkinto tutkimusryhmässä
• Insinööri (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot
• Tradenomi (ylempi AMK, tukimusryhmäopinnot

Hae yhteishaussa tai aloita opinnot avoimessa AMK:ssa

Jatkuva haku



Työelämälähtöinen koulutus

• Koulutukset on suunniteltu työelämän tarpeisiin ja henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen. Ylempi AMK -tutkinto on tiiviisti 
työelämään kytkeytyvä koulutus. 

• Tutkinto rakentuu syventävistä ammatillisista opinnoista, 
vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä.  
Opinnäytetyö on 30 op ja se tehdään kehittämishankkeena 
useimmiten omalle työpaikalle.

• Opiskelu on monimuoto-opiskelua, eli se sisältää lähi- ja 
etäopiskelua, myös verkossa. Tutkinto on suunniteltu 
suoritettavaksi työn ohessa, ja lähiopetusta on keskimäärin 
kerran kuukaudessa kahden päivän intensiivijaksoina. 
Lähiopetus muodostuu mm. asiantuntijaluennoista ja 
seminaarityöskentelystä.

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

Kliinisen asiantuntijan opinnot ovat avanneet 
minulle uusia ovia organisaatiomme sisällä. Näen 

koulutuksen mukanaan tuoman ammatillisen 
kasvun kokonaisvaltaisena oppimisena sekä 

ammatillisen osaamisen laaja-alaisena 
syventämisenä.” 

Nina, YAMK-alumni 

Opintojen suoritustapa oli minulle hyvin sopiva: 
lähipäivät, ryhmätyöt ja etätyöskentely 
muodostivat hyvän yhdistelmän, jossa 

opiskeleminen oli mielekästä.
Jami, YAMK-alumni



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 on 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)



Kiitos!
Tutustu koulutustarjontaan: 
www.turkuamk.fi/haku

Hakemiseen liittyvät kysymykset: 
hakijapalvelut@turkuamk.fi

http://www.turkuamk.fi/haku
mailto:hakijapalvelut@turkuamk.fi



