
 

Opon opas  
2021 

Turun AMK:n opas 
opinto-ohjaajille ja 
koulutusneuvojille 
opiskelijavalinnoista 
turkuamk.fi/opoille 
 



2 
 

Sisällys 
1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille ...................................................................................................................... 4 

2 Turun AMK:n valintatavat AMK-tutkintoihin yhteishaussa ................................................................................... 6 

2.1 Valintatavat suomenkieliseen päivä- ja monimuotokoulutukseen ........................................................... 6 

2.1.1 AMK-valintakoe ................................................................................................................................................ 6 

2.1.2 Todistusvalinta ................................................................................................................................................. 7 

2.1.3 Kulttuurialan AMK-tutkinnot ........................................................................................................................ 7 

2.1.4 Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla........................................................................... 8 

2.2 Valintatavat englanninkieliseen päivä- ja monimuotokoulutukseen....................................................... 9 

2.2.1 Todistusvalinta ja valintakokeet ................................................................................................................. 9 

2.2.2 SAT-testi.............................................................................................................................................................. 9 

3 Turun AMK:n valintatavat ylempiin AMK-tutkintoihin yhteishaussa .............................................................. 10 

3.1 Yleistä ylemmistä AMK-tutkinnoista ................................................................................................................ 10 

3.2 Kulttuurialan YAMK-koulutukset ....................................................................................................................... 12 

3.3 Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset ............................................... 13 

3.3.1 Valintatavat ...................................................................................................................................................... 13 

3.3.2 Hakukohteet ja hakukelpoisuus – Liiketalouden alan koulutukset .............................................. 15 

3.3.3 Hakukohteet ja hakukelpoisuus – Sosiaali- ja terveysala ................................................................ 15 

3.3.4 Hakukohteet ja hakukelpoisuus – Tekniikka ........................................................................................ 16 

4 Polkuopinnot ja avoimen AMK:n väylä ...................................................................................................................... 17 

4.1 Polkuopinnot ............................................................................................................................................................ 17 

4.2 Avoimen AMK:n väylähaku ................................................................................................................................... 19 

5 Muut avoimen AMK:n opinnot ..................................................................................................................................... 20 

5.1 Terveydenhoitaja (AMK), verkko-opinnot ........................................................................................................ 20 

5.2 Opinnot toisen asteen opiskelijoille ................................................................................................................. 20 

5.3 Yksittäiset opintojaksot ......................................................................................................................................... 21 

6 Siirtohaku ............................................................................................................................................................................ 21 

7 Turun AMK:n muut erillishaut ...................................................................................................................................... 21 

 

 

  



 
 
 

   3 
 

Versiohistoria 

 

  

Versio Julkaisemispäivä Muutokset 
1 1.2.2021 Ensimmäinen versio 
   
   
   
   
   
   
   
   



4 
 

1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille 
Tämä opas on tarkoitettu opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille ohjauksen avuksi.  

Oppaan tarkoituksena on koota hakemiseen liittyvää tietoa yhteen, jotta tiedot ovat nopeammin opinto-
ohjaajien ja koulutusneuvojen löydettävissä. Tästä oppaasta ei kuitenkaan löydy kaikkea hakemiseen 
liittyvää tietoa, vaan esimerkiksi laajemmat hakukohde- ja valintaperustekuvaukset löydät Turun AMK:n 
nettisivuilta, ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta sekä Opintopolusta. 

Huomioithan myös, että ajankohtaiset tiedot hakemiseen liittyen päivitetään ensisijaisesti Turun AMK:n 
nettisivuille, ammattikorkeakouluun.fi -sivustolle ja Opintopolkuun. Esimerkiksi hakemiseen liittyvät 
päivämäärät kannattaa aina tarkistaa nettisivuilta, jonne ne päivitetään ensimmäisenä. Tätä opasta 
päivitetään kuitenkin myös säännöllisesti, ja versiohistorian löydät sisällysluettelon loppuosasta. Oppaan 
uusin versio julkaistaan aina Turun AMK:n nettisivuilla osoitteessa: turkuamk.fi/opoille.  

 

Huomioitavaa  

• Turun AMK:n koulutustarjonta löytyy verkkosivujen tutkintohausta. 

• Katso yhteishaun aikataulu ja liitteiden toimituksen määräajat Turun AMK:n verkkosivuilta 
Vaadittujen liitteiden on saavuttava perille ilmoitettuun määräaikaan mennessä (postileiman 
päiväys ei riitä).  Suurin osa liitteistä toimitetaan Opintopolun hakulomakkeella. 
Koulutusalakohtaiset poikkeavat päivämäärät ilmoitetaan erikseen korkeakoulujen hakusivuilla ja 
alakohtaisissa valintaperusteissa. 
 

• Hakukelpoisuus yhteishaussa: Turun AMK:ssa kaikkiin AMK-tutkintoon johtaviin päivä- sekä 
monimuotokoulutuksiin on vaatimuksena yleinen hakukelpoisuus, paitsi kulttuurialalla. Myös 
vieraskielisissä koulutuksissa on käytössä myös harkinnanvarainen valinta ulkomaisella 
tutkinnolla haettaessa. Kulttuurialalla harkinnanvarainen valinta on käytössä kaikissa AMK-
tutkintoon johtavissa päivä- ja monimuotokoulutuksissa, paitsi Medianomi (AMK), journalismi -
päiväkoulutuksessa.  
 

• Ensikertalaiskiintiö: Varaamme 85% AMK-koulutusten aloituspaikoista (valintajonoittain) 
ensikertalaisille suomenkielisissä päivätoteutuksissa ja monimuotototeutuksissa, joissa on 
vähintään 15 aloituspaikkaa. Vieraskielisissä ja YAMK-koulutuksissa ei varata aloituspaikkoja 
ensikertalaisille hakijoille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä voit lukea Opintopolusta. 
 

• Turun AMK on mukana Suomessa tehtävässä valintakoeyhteistyössä, pl. kulttuurialan 
koulutukset. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat 
hakukohteet hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. 
Tarkemmat tiedot valintakoeyhteistyöstä julkaistaan koulutuskohtaisissa hakuohjeissa Turun 
AMK:n verkkosivuilla. 

 
• Kevään yhteishaut on jaettu kahdeksi erilliseksi hauksi: vieraskielisten koulutusten yhteishaku 

tammikuussa ja suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten yhteishaku maalis-huhtikuussa. Kevään 
yhteishakujen periaatteet, esim. hakukohteiden priorisointi, ja aikataulut, esim. tiettyjen 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/hakuohjeet/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#hakukelpoisuus
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/opiskelijavalinta
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/opiskelijavalinta
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dokumenttien palautus, saattavat erota toisistaan. Kummassakin haussa mukana olleiden 
koulutuksien opinnot alkavat edelleen syksyllä.  

• Kevään I yhteishaku 7. - 20.1.2021 
Kevään ensimmäisessä yhteishaussa on tarjolla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
vieraskieliset koulutukset sekä taideyliopiston ja Tampereen yliopiston näyttelijäntyön 
koulutukset. Opinnot alkavat syksyllä.  

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi hakea korkeintaan kuuteen eri hakukohteeseen. 
Tässä yhteishaussa koulutuksia ei tarvitse asettaa mieluisuusjärjestykseen. Hakija voi tulla 
hyväksytyksi niin moneen koulutukseen kuin mihin valintamenestys riittää. Kuitenkin, vaikka 
hakijalle tarjottaisiin useampaa paikkaa syksyllä alkavista koulutuksista kevään yhteishauissa, 
hän voi ottaa vastaan vain yhden paikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (yhden 
korkeakoulupaikan säännös). 
 

• Kevään II yhteishaku 17. - 31.3.2021 
Kevään toisessa yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja 
ruotsinkielisiin koulutuksiin. Opinnot alkavat syksyllä.  
 
Kevään toisessa yhteishaussa hakija voi hakea korkeintaan kuuteen eri koulutukseen ja 
koulutukset tulee asettaa hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen siten että ensimmäiseksi 
hakutoiveeksi valitaan se koulutus, johon hakija haluaa päästä eniten. Hakijalle voidaan tarjota 
korkeakoulujen toisessa yhteishaussa vain yhtä opiskelupaikkaa koulutuksesta, jonka hän 
priorisoi hakulomakkeella korkeimmalle ja johon valintamenestys riittää.  
 

• Jos hakija hakee molemmissa kevään yhteishauissa, hän täyttää kumpanakin hakuaikana 
hakulomakkeen erikseen edellä mainittujen käytäntöjen mukaisesti. Hakija voi hakea 
kummassakin yhteishaussa korkeintaan kuuteen eri koulutukseen. Hakijan tulee huomioida, että 
kumpikin yhteishaku on erillinen hakunsa, eli esimerkiksi dokumenttien palautuksien aikataulut 
ja muut ohjeet voivat vaihdella hauittain.  
 
Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla valituksi useampaan eri koulutukseen ja 
kevään toisessa yhteishaussa vain yhteen. Vaikka hakija tulisi valituksi useampaan eri 
koulutukseen, hän voi ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta 
koulutuksesta (yhden korkeakoulupaikan säännös). Mikäli hakija ottaa vastaan ensimmäisessä 
yhteishaussa tarjotun paikan, hän ei voi tulla enää hyväksytyksi myöhemmin kevään toisessa 
yhteishaussa.  
 

• Syksyn yhteishaku on 1. – 15.9.2021. Syksyn yhteishaussa mukana olevat hakukohteet julkaistaan 
keväällä 2021. Syksyn yhteishaussa käytetään pääosin samoja valintaperusteita ja -tapoja kuin 
kevään 2021 yhteishaussa. Pienet muutokset ovat mahdollisia 

• Korkeakoulut voivat täyttää vapaaksi jääneet aloituspaikat omilla erillishauilla.  Jokaiseen 
korkeakouluun haetaan erillisellä hakulomakkeella ja valtakunnallista valintakoeyhteistyötä ei 
ole. Mahdolliset erillishakuina järjestettävät lisähaut saa järjestää kevään yhteishaussa aikavälillä 
2.–25.8. 2021 ja syksyn yhteishaussa 29.11-10.12.2021 korkeakoulun tarkemmin ilmoittamana 
ajankohtana. 
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2 Turun AMK:n valintatavat AMK-tutkintoihin yhteishaussa 
 

2.1 Valintatavat suomenkieliseen päivä- ja monimuotokoulutukseen 

Liiketalous, tekniikka ja sosiaali- ja terveysala 

Valintatapoja on kaksi: AMK-valintakoe ja todistusvalinta:  

VALINTATAPA 1: AMK-valintakoe 40% 

VALINTATAPA 2a: Todistusvalinta, yo-tutkinto 40% 

VALINTATAPA 2b: Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto 20% 

Rakennusmestarikoulutuksen opiskelijavalinnassa huomioidaan todistuspisteiden tai AMK-valintakokeen 
lisäksi rakennusalan työkokemus. Pisteytysmalli löytyy Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. 

Kulttuuriala 

Kulttuurialan koulutusten valinnat tehdään ainoastaan valintakokeen perusteella. Ks. tarkemmin luku 
2.1.3. 

 

2.1.1 AMK-valintakoe 
AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. Valintakoe tehdään omalla 
kannettavalla tietokoneella, ammattikorkeakoulun tiloissa. AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet 
julkaistaan kunkin haun yhteydessä ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla. 

Kaikki hakijat voivat lähtökohtaisesti osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos hakija tulee valituksi 
todistusvalinnan kautta, hänen ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen, ellei hän halua vielä 
tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveen hakukohdetta.  

AMK-valintakoe järjestetään kevään ja syksyn yhteishauissa. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan 
hakulomakkeella. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajankohdan hakulomakkeella 
ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Kokeen voi suorittaa missä tahansa 
ammattikorkeakoulussa, hakutoiveista riippumatta.  

AMK-valintakokeen sisältö ja kesto määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin hakija on hakenut. 
Hakija suorittaa yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hänen hakukohteisiinsa. AMK-
valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Osioiden 
suorituskieli määräytyy hakukohteiden opetuskielen perusteella. Jotta on mahdollisuus tulla valituksi, 
hakijan tulee saada hyväksytysti suoritettua kaikki osiot. 

AMK-valintakokeeseen on mahdollisuus saada yksilöllisiä järjestelyitä (erityisjärjestelyitä) esim. 
terveydellisistä syistä. Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan erillisellä lomakkeella.  

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/soveltuvuuskokeet/


 
 
 

   7 
 

AMK-valintakokeeseen liittyvä tieto ja ohjeistus  
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/ 

 

2.1.2 Todistusvalinta 
Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta: 

Äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan kaikilta nämä aineet 
kirjoittaneilta. Tämän lisäksi huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta (reaaliaineet / vieras 
kieli). Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006, ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit. 

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan 
kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama 
yhteispistemäärä. Enimmäispistemäärä on yhteensä 150 pistettä. 

Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, joihin hakija on valmistunut 1.8.2015 tai 
sen jälkeen. 

Yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen 
osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. 

Turun AMK:ssa ei ole käytössä alimpia pisterajoja tai kynnysehtoja 

Katso lisätiedot ja pistetaulukot Ammattikorkeakouluun.fi 

 

2.1.3 Kulttuurialan AMK-tutkinnot 
 

Hakukelpoisuus 

Kulttuurialan koulutuksiin on yleinen hakukelpoisuus sekä harkinnanvarainen valinta. Harkinnanvarainen 
valinta ei ole käytössä medianomi (AMK), journalismi -hakukohteessa.  

 
Opiskelijavalinnat 

 
VALINTATAPA 1: VALINTAKOE 100 % 
Valintakoe 100 pistettä  

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen etukäteen tehtävän näytön perusteella pl. musiikkipedagogi (AMK), 
päivätoteutus –hakukohde. Siinä ei ole etukäteen tehtävää karsivaa näyttöä, vaan kaikki hakijat 
kutsutaan valintakokeeseen. 
 
Tarkemmat tiedot ennakkotehtävistä ja valintakokeista julkaistaan Turun AMK:n nettisivuilla.  

Turun AMK:n kulttuurialan päivä- ja monimuotokoulutukset eivät tee keskenään valintakoeyhteistyötä. 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/opiskelijavalinta/#AMK-kulttuuri
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Päivätoteutukset 
 
Osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan valintakokeeseen etukäteen tehtävän karsivan ennakkotehtävän 
perusteella (pl. musiikkipedagogi).  Karsiva ennakkotehtävä sisältää itsenäisesti tehtäviä ja 
ammattikorkeakouluun toimitettavia osioita, joiden perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota, alaan 
liittyvää muuta koulutusta, työkokemusta ja harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta. Karsiva 
ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Etukäteen pyydettyä karsivaa ennakkotehtävää 
ei pisteytetä osaksi valintakoetta. 
 
Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä, jotta koe olisi 
hyväksytty. Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.   
 
Medianomi (AMK), tuotanto ja projektinhallinta 
 
Hakija valitsee hakulomakkeella yhden suuntautumisen kahdesta vaihtoehdosta. Hakukohteessa on 
käytössä kaksi valintajonoa. Molemmissa on samat karsivat ennakkotehtävät ja valintakokeet. 
 
Monimuotokoulutukset 
 
Kulttuurialan monimuotototeutuksissa voidaan huomioida työkokemus tai taiteellinen toiminta 
karsivassa ennakkotehtävässä tai valintakokeen osana. Hyväksytty karsiva ennakkotehtävä arvioidaan 
osana valintakoetta. Työkokemus osoitetaan työtodistuksilla ja taiteellinen toiminta esim. portfoliolla tai 
ammattikorkeakoulun muutoin pyytämällä tavalla. Ammattikorkeakoulu arvioi taiteellisen toiminnan 
tuottavaa hakukelpoisuutta hakijan toimittaman aineiston perusteella.  
Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä, jotta koe olisi 
hyväksytty. Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.   
 

2.1.4 Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla 
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-
lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen 
turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että 
opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön 
tehtäviin tai harjoitteluun.  

Katso tarkemmat tiedot ja koulutuskohtaiset vaatimukset Ammattikorkeakouluun.fi -sivuilta. 

  

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky
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2.2 Valintatavat englanninkieliseen päivä- ja monimuotokoulutukseen 

Turun AMK:ssa on tarjolla kaksi englanninkielistä AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta. Kummassakin on 
käytössä kolme valintatapaa: todistusvalinta ja valintakoe suomalaisella tutkintotodistuksella hakeville 
sekä SAT-testi ulkomaisella tutkintotodistuksella hakeville.  

 

HAKUKOHDE: Bachelor of Business Administration, International Business Online 

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevat:  

• Todistusvalinta, suomalainen yo-tutkinto tai Suomessa suoritettu kansainvälinen yo-tutkinto: 20 
% aloituspaikoista 

• Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 jälkeen valmistuneet: 20 % aloituspaikoista 
• Onlinekokeet: 30 % aloituspaikoista 

Ulkomaisella tutkintotodistuksella hakevat: 

• SAT-testi: 30 % aloituspaikoista 

 

HAKUKOHDE: Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology 

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevat:  

• Todistusvalinta, suomalainen yo-tutkinto tai Suomessa suoritettu kansainvälinen yo-tutkinto: 30 
% aloituspaikoista 

• Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 jälkeen valmistuneet: 20 % aloituspaikoista 
• Koulutusalakohtaiset valintayhteistyötä tekevät valintakokeet Suomessa: 20 % aloituspaikoista 

Ulkomaisella tutkintotodistuksella hakevat:  

• SAT-testi: 30 % aloituspaikoista 

 

2.2.1 Todistusvalinta ja valintakokeet 
Todistusvalinnassa noudatetaan Ammattikorkeakouluun.fi- sivustolta löytyviä ammattikorkeakoulujen 
yhteisiä pistetaulukoita.  

Valintakokeiden tiedot ovat Turun AMK:n englanninkielisillä verkkosivuilla. 

 

2.2.2 SAT-testi 
Ulkomaisella tutkintotodistuksella hakevat valitaan SAT-testin perusteella. SAT-testistä arvioidaan kaksi 
osiota:  

https://www.tuas.fi/en/study-tuas/admissions/admission-criteria/
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1. Evidence-Based Reading and Writing 
A. Reading Test 
B. Writing and Language Test 

2. Math 

Osioiden pisterajat  

• Hakukohde International Business: osio 1. 500p, osio 2. 400p.  
• Hakukohde Information and Communications Technology: osio 1. 400p, osio 2. 500p.  

Ainoastaan uusimuotoinen SAT-testi (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu) hyväksytään. SAT-
testivalinnassa huomioidaan vain saman suorituskerran aikana suoritetut osiot. 

Virallinen SAT-tulosraportti tulee tilata suoraan testin järjestäjältä. SAT-testissä jo olleiden tulee 
erikseen tilata testin järjestäjältä testitulos toimitettavaksi korkeakouluihin. SAT-testin tulokset tulee 
toimittaa korkeakouluun 5.4.2021 mennessä. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei oteta 
huomioon. 

 

3 Turun AMK:n valintatavat ylempiin AMK-tutkintoihin 
yhteishaussa 

3.1 Yleistä ylemmistä AMK-tutkinnoista 

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden esim. julkiseen 
virkaan kuin yliopistossa suoritettu maisteri- ja muu ylempi korkeakoulututkinto. Ammattikorkeakoulussa 
opiskeltava tutkinnon erityispiirteenä on mm. työkokemusvaatimus, mahdollisuus suorittaa opinnot työn 
ohessa ja opintojen vahva kytkeytyminen työelämään ja sen kehittämiseen.  
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Turun ammattikorkeakoulussa YAMK-koulutuksista puhutaan Master-koulutuksina ja ne koottu yhteisen 
Master School -konseptin alle. Master Schoolin koulutustarjonta on jaettu kahteen polkuun: 

• Professional Excellence -polun koulutuksissa opiskelija syventää asiantuntijuuttaan 
valitsemallaan alalla 

• Leadership Excellence -polun koulutuksissa opiskelija kehittää taitojaan esimiehenä ja johtajana 

Master-koulutuksiin haetaan yhteishaussa, kuten AMK-koulutuksiin. Lisäksi Master-koulutukseen voi 
hakeutua myös avoimen AMK:n väylän kautta. Hakukelpoisuusvaatimuksena on soveltuva 
korkeakoulututkinto ja 2 vuoden (alan) työkokemus. 

Master-koulutuksien laajuus on koulutuksesta riippuen 60 - 90 opintopistettä, ja kesto 1,5 – 2 vuotta. 
Kaikki koulutukset on suunniteltu työn ohessa suoritettaviksi. Opintojaksojen oppimistehtävät ja 
opinnäytetyö on mahdollista tehdä omalle työpaikalle tai osana Turun AMK:n tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaa.  

Ammattikorkeakoulussa opiskeltava ylempi korkeakoulututkinto on hyvä vaihtoehto sellaiselle 
henkilölle, joka mm. 

• on kerryttänyt työkokemusta korkeakoulututkinnon jälkeen 
• haluaa edetä urallaan joko asiantuntija- tai esimiestehtävissä 
• haluaa opiskella työn ohessa ja käytännönläheisesti 
• kehittää omaa työtään ja työyhteisöään 
• laajentaa verkostojaan sekä Suomessa että ulkomailla 

 



12 
 

3.2 Kulttuurialan YAMK-koulutukset 

Kevään yhteishauissa 2021 on tarjolla kolme kulttuurialan ylempään AMK-tutkintoon johtavaa 
koulutusta: 

• Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, media- ja kulttuuriyrittäjyys 
• Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, taiteen uudet kontekstit 
• Master of Culture and Arts, Creative Design Management 

Syksyn 2021 hakukohteet ja niiden valintaperusteet julkaistaan keväällä 2021.  

 

Valintaperusteet 

KARSIVA ENNAKKOTEHTÄVÄ + VALINTAHAASTATTELU 
Valintahaastattelu 100 pistettä 
 
Alakohtainen työkokemus huomioidaan valintahaastattelussa. Karsiva ennakkotehtävä on yksi 
valintahaastattelun osa ja huomioidaan valintahaastattelun pisteytyksessä. 
Valintahaastattelusta on saatava vähintään 50 pistettä. 

 

Hakukelpoisuus 

Suomenkieliset YAMK-hakukohteet:  

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa 
suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan lisäksi vähintään kaksi vuotta työkokemusta kulttuurialan työelämästä, 
kulttuurialan yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä 31.7.2021 mennessä. Työkokemus tulee olla 
suoritettu hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen.  

Hakukelpoiseksi voidaan katsoa myös Suomessa toisen asteen tutkinnon suorittanut, jolla on tutkinnon 
jälkeinen mittava soveltuva työkokemus tai taiteellinen toiminta. Näiden osalta työ- ja 
tutkintotodistusliitteet tai taiteellisen toiminnan osoittava portfolio ja CV tulee olla toimitettuna viikko 
hakuajan päättymisestä. 

 

Master of Culture and Arts, Creative Design Management 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa 
suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.  

Hakukelpoisuuteen vaaditaan lisäksi vähintään kaksi vuotta työkokemusta kulttuurialan työelämästä, 
kulttuurialan yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä 31.7.2021 mennessä. Työkokemus tulee olla 
suoritettu hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen.  
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Ulkomaisella korkeakoulututkinnolla haettaessa hakijalta edellytetään lisäksi hyväksytty tulos SAT-
testistä. SAT-testin tulokset pitää olla korkeakoulussa viikko hakuajan päättymisestä. 

SAT-testin käytettävät osiot ja pisterajat:   

Evidence-Based Reading and Writing, minimivaatimus 600p 

o Reading Test 
o Writing and Language Test 

Ainoastaan uusimuotoinen SAT-testi (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu) hyväksytään. SAT-
testivalinnassa huomioidaan vain saman suorituskerran aikana suoritetut osiot. 

Virallinen SAT-tulosraportti tulee tilata suoraan testin järjestäjältä. SAT-testissä jo olleiden tulee 
erikseen tilata testin järjestäjältä testitulos toimitettavaksi ammattikorkeakouluihin. Hakijan itse 
tulostamia tai lähettämiä raportteja ei oteta huomioon. 

 

3.3 Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-
koulutukset 

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan hakukohteissa käytetään samoja valintatapoja. Lisäksi 
suuri osa hakukohteista on valintakoeyhteistyössä keskenään: 

Liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset ja vieraskieliset YAMK-hakukohteet 
ovat keskenään valintakoeyhteistyössä (poislukien hakukohteet: Master of Business Administration, 
Service Design ja sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi).  

Kevään ensimmäisen ja toisen yhteishaun hakukohteet eivät ole valintakoeyhteistyössä keskenään. 

 

3.3.1 Valintatavat 

 

Suomenkieliset YAMK-hakukohteet 

Käytössä on kaksi valintatapaa: todistusvalinta ja valintakoe. 

Todistusvalinta (painotettu keskiarvo) 70 % aloituspaikoista. Todistusvalinta on käytössä kotimaisella 
korkeakoulututkinnolla hakeville. Todistusvalinnassa ovat mukana hakijat, joiden tutkintotiedot ovat 
Koski-tietovarannossa. 

Valintakoe 30 % aloituspaikoista. Valintakoe on käytössä kaikille hakukelpoisuuden antavilla tutkinnoilla 
hakeville.  
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Vieraskieliset YAMK-hakukohteet (poislukien Service Design)  

Käytössä on kolme valintatapaa: todistusvalinta kotimaisella korkeakoulututkinnoilla hakeville, SAT-testi 
ulkomaisella tutkinnolla hakeville sekä valintakoe.  

Todistusvalinta (painotettu keskiarvo) 70 % aloituspaikoista. Todistusvalinta on käytössä kotimaisella 
korkeakoulututkinnolla hakeville. Todistusvalinnassa ovat mukana hakijat, joiden tutkintotiedot ovat 
Koski-tietovarannossa. 

SAT-testi 10 % aloituspaikoista. SAT-testi on käytössä ulkomaisella korkeakoulutukinnolla hakeville.  

SAT-testin käytettävät osiot ja pisterajat:   

1. Evidence-Based Reading and Writing, minimivaatimus 600p 
• Reading Test 
• Writing and Language Test 

2. Essay, osiokohtainen minimivaatimus 6p 

Ainoastaan uusimuotoinen SAT-testi (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu) hyväksytään. SAT-
testivalinnassa huomioidaan vain saman suorituskerran aikana suoritetut osiot. 

Virallinen SAT-tulosraportti tulee tilata suoraan testin järjestäjältä. SAT-testissä jo olleiden tulee 
erikseen tilata testin järjestäjältä testitulos toimitettavaksi ammattikorkeakouluihin. SAT-testin tulokset 
tulee toimittaa korkeakouluun 5.4.2021 mennessä. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei 
oteta huomioon. 

Valintakoe 20 % aloituspaikoista. Valintakoe on käytössä kaikille hakukelpoisuuden antavilla tutkinnoilla 
hakeville.  

Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä. Max 100p. 

Kotimaisella korkeakoulututkinnolla hakevat voivat halutessaan osallistua valintakokeeseen. 
Todistusvalinnassa tai SAT-valintatavalla valittujen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. 
Todistusvalintojen ja SAT-valintojen tulokset julkaistaan ennen valintakoetta. 

 

Master of Business Administration, Service Design  

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian kanssa.  

Käytössä on yksi valintatapa: Valintahaastattelu 100 pistettä. 

Karsiva ennakkotehtävä on yksi valintahaastattelun osa. Valintahaastattelusta on saatava vähintään 50 
pistettä. 
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3.3.2 Hakukohteet ja hakukelpoisuus – Liiketalouden alan koulutukset 
Kevään yhteishaussa on tarjolla viisi liiketalouden alan koulutusta. Suurin osa koulutuksista on 
tarkoitettu eri alojen ammattilaisille, ei ainoastaan liiketalouden alan jatkokoulutukseen.  

• Master of Business Administration, Service Design (yhteistyössä Novian kanssa) 
• Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen 
• Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen   
• Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen 
• Tradenomi (ylempi AMK) taide- ja kulttuurialan johtaminen  

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu liiketalouden, matkailu- ja 
ravitsemusalan tai kauneudenhoitoalan korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu vastaava 
opistoasteen tutkinto. 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan lisäksi vähintään kaksi vuotta yleistä työkokemusta 31.7. 2021 mennessä ja 
syksyn yhteishaussa 31.12.2021 mennessä. Työkokemus tulee olla suoritettu hakukelpoisuuden antavien 
tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

 
Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen   
Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen  
Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen 
Master of Business Administration, Service Design  

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa 
suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan lisäksi vähintään kaksi vuotta yleistä työkokemusta 31.7.2021 mennessä ja 
syksyn yhteishaussa 31.12.2021 mennessä. Työkokemus tulee olla suoritettu hakukelpoisuuden antavien 
tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

 

3.3.3 Hakukohteet ja hakukelpoisuus – Sosiaali- ja terveysala 
Kevään yhteishaussa on tarjolla viisi sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Tutustu myös liiketalouden 
koulutusvaihtoehtoihin, joista löytyy yleistä johtamiskoulutusta.   

• Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus 
• Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntijuus 
• Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio 
• Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen, verkko-opinnot 
• Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveysteknologia 
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Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu sosiaali- ja terveysalan, liikunta-alan tai 
humanistisen alan AMK-tutkinto, lääketieteen, yhteiskuntatieteen, kasvatustieteen, valtiotieteen, 
liikuntatieteen tai terveystieteen korkeakoulututkinto. Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukseen 
hakukelpoisia ovat lisäksi Suomessa sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneet. 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan lisäksi vähintään kaksi vuotta sosiaali- ja terveysalan työkokemusta 
31.7.2021 mennessä ja syksyn yhteishaussa 31.12. 2021 mennessä. Työkokemus tulee olla suoritettu 
hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

3.3.4 Hakukohteet ja hakukelpoisuus – Tekniikka 
Kevään yhteishaussa on tarjolla viisi tekniikan alan koulutusta. Tutustu myös liiketalouden 
koulutusvaihtoehtoihin, joista löytyy yleistä johtamiskoulutusta.   

• Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen 
• Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen 
• Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia 
• Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia 
• Master of Engineering, Industrial Quality Management, Online 

Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu tekniikan, tietojenkäsittelyn tai 
soveltuva luonnontieteiden (fysiikka, matematiikka, kemia) korkeakoulututkinto tai samojen alojen 
ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinnot.  

Hakukelpoisuuteen vaaditaan lisäksi vähintään kaksi vuotta alakohtaista (alalta, jolta 
korkeakoulututkinto on tai alalta, jonne on hakemassa) työkokemusta 31.7.2021 mennessä ja syksyn 
yhteishaussa 31.12.2021 mennessä. Työkokemus tulee olla suoritettu hakukelpoisuuden antavan 
tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

 

Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu tekniikan korkeakoulututkinto 
rakennusalalta tai vastaavan alan ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinnot.  

Hakukelpoisuuteen vaaditaan lisäksi vähintään kaksi vuotta alakohtaista (alalta, jolta 
korkeakoulututkinto on tai alalta, jonne on hakemassa) työkokemusta 31.7.2020 mennessä ja syksyn 
yhteishaussa 31.12.2020 mennessä. Työkokemus tulee olla suoritettu hakukelpoisuuden antavan 
tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

 

Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia 
Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia  
Master of Engineering, Industrial Quality Management, Online 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu tekniikan korkeakoulututkinto tai 
vastaavan alan ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinnot.  
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Hakukelpoisuuteen vaaditaan lisäksi vähintään kaksi vuotta alakohtaista (alalta, jolta 
korkeakoulututkinto on tai alalta, jonne on hakemassa) työkokemusta 31.7.2020 mennessä ja syksyn 
yhteishaussa 31.12.2020 mennessä. Työkokemus tulee olla suoritettu hakukelpoisuuden antavan 
tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

 

Tasapistetilanne 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen hakutoivejärjestyksen perusteella. Jos 
näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, järjestelmä arpoo valittavan / 
valittavat. 

 

4 Polkuopinnot ja avoimen AMK:n väylä 
Turun ammattikorkeakouluun voi hakeutua opiskelemaan myös ns. avoimen AMK:n väylähaun kautta. 
Avoimen AMK:n väylähaussa hakukelpoisuuden tuottaa riittävä määrä suoritettuja opintoja avoimessa 
AMK:ssa. Polkuopinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden suorittaa hakemiseen edellytetyt opinnot.  

 

4.1 Polkuopinnot 

Polkuopinnot on avoimen AMK:n tarjontaan koottu kokonaisuus, jossa polkuopiskelija suorittaa tietyn 
koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Riittävän määrän 
opintopisteitä suoritettuaan polkuopiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa 
kahdesti vuodessa ja tullessaan valituksi jatkaa opintoja saumattomasti saman ryhmän kanssa.  

 

Millaisia polkuopintoja on tarjolla? Miten ja mitä niissä opiskellaan? 

Polkuopintoja on tarjolla monilla Turun AMK:n koulutusaloilla. Polkuopintojen tarjonta vastaa edeltävän 
yhteishaun tarjontaa (kaikkia koulutuksia ei välttämättä ole tarjolla) ja polkuopintoihin haetaan 
yhteishaun jälkeen. Opinnot aloitetaan samaan aikaan yhteishaussa valituksi tulleiden tutkinto-
opiskelijoiden kanssa.  

Polkuopinnoissa opiskellaan vastaavia opintoja kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa: opinnot 
koostuvat ensimmäisen vuoden opinnoista ja ovat laajuudeltaan AMK-tutkinnoissa n. 55 opintopistettä. 
Kaikki opinnot opiskellaan yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa, toteutusmuodosta riippuen päivä-, 
monimuoto- tai verkko-opintoina. Halutessaan polkuopiskelija voi suorittaa ensimmäisen vuoden 
harjoittelun. Myös Master-koulutuksiin on tarjolla polkuopintoja ja niiden laajuus on n. 30 op.  

Polkuopiskelija on osa opiskelijayhteisöä. Polkuopiskelijat voivat osallistua opiskelijatapahtumiin ja tilata 
opiskelijahaalarit kuten tutkinto-opiskelijat.   
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Mitä polkuopinnot maksavat? 

Polkuopintojen hinta koostuu kahdesta lukukausimaksusta (200€) eli opintojen yhteishinta on 400€. 
Opinnot maksetaan kahdessa erässä (kevät ja syyslukukausi). Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan 
opintotukeen tai esim. VR:n alennuksiin. Polkuopiskelija voi saada tiettyjä opiskelijaetuja liittymällä 
opiskelijakuntaan. 

 

Miten polkuopintoihin haetaan? Kuka voi hakea ja miten opiskelijat valitaan? 

Polkuopintoihin haetaan erillisenä hakuaikana Opintopolussa. Syksyllä alkaviin polkuopintoihin on haku 
heinä-elokuussa ja tammikuussa alkaviin opintoihin marras-joulukuussa.  

Heinä-elokuun polkuhaussa on tarjolla vastaavia koulutuksia kuin kevään yhteishaussa ja marras-
joulukuun haussa vastaavia koulutuksia kuin syksyn yhteishaussa. Kaikkiin yhteishaussa tarjolla oleviin 
koulutuksiin ei ole polkuopiskelupaikkoja ja esimerkiksi kulttuurialan koulutuksiin ei polkuopintopaikkoja 
ole tarjolla. 

AMK-koulutuksien polkuopintoihin hakeminen on mahdollista kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. 
Hakemalla polkuopintoihin hakija ei menetä yhteishaun ensikertalaisuutta. Mikäli hakijan koulusivistys- 
tai äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, vaaditaan hakukelpoisuuteen YKI-kielitesti (vähintään taso 3), 
Valtionhallinnon kielitesti (vähintään taso tyydyttävä) tai Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen 
mukaan arvioitu kielitesti (vähintään taso B1). 

Ainoastaan Master-koulutuksissa on vastaavat pohjakoulutusvaatimukset (esim. korkeakoulututkinto) 
kuin yhteishaussa. Master-koulutuksien työkokemusvaatimuksen tulee täyttyä vasta, jos hakija hakee 
tutkinto-opiskelijaksi esim. avoimen väylähaun kautta.  

Polkuopiskelijat valitaan koulutuksesta riippuen joko hakulomakkeella täytettävän motivaatiolomakkeen 
perusteella tai arvonnalla.  Hakemuksen jättämisen nopeus tai aiemmat opinnot eivät vaikuta 
opiskelijavalintaan. 

 

Tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen jälkeen? 

Riittävän määrän opintopisteitä suoritettuaan, polkuopiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen 
AMK:n väylähaussa. Väylähaun aloituspaikat on suunniteltu polkuopiskelijoiden jatkomahdollisuuksien 
mukaan. (Huomaathan, että kyseessä on kuitenkin tietyin perustein toteutettava haku ja kaikille 
polkuopiskelijoille ei siten voida taata varmaa tutkinto-opiskelupaikkaa väylähaussa.) Lue lisää avoimen 
AMK:n väylähausta alta.  

Jos polkuopiskelija tulee valituksi avoimen AMK:n väylähaussa, polkuopinnoissa suoritetut opinnot saa 
hyväksiluettua. Opinnot jatkuvat saumattomasti saman ryhmän kanssa.   

Polkuopintojen jälkeen voit hakea tutkinto opiskelijaksi myös yhteishaussa, jos opiskelija esimerkiksi 
haluaa vaihtaakin toiselle alalle. 
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4.2 Avoimen AMK:n väylähaku 

Avoimen väylähaussa voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun AMK:n avoimessa AMK:ssa tai erillisellä 
opinto-oikeudella suoritettujen opintojen perusteella. Suoritettujen opintojen tulee olla alalta, johon 
avoimen väylän haussa haetaan. Opinnot voi suorittaa joko polkuopintoina tai yksittäisinä 
opintojaksoina.  

Hakija voi hakea avoimen AMK:n väylän kautta yhteen Turun AMK:n hakukohteeseen. Erillishaussa 
hakeminen ei rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen 
hakukohteeseen. Kuitenkin hakija voi ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan 
saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. 

 

Milloin väylähaku on? 

Avoimen AMK:n väylähaku järjestetään AMK-koulutusten osalta kaksi kertaa vuodessa: syksyllä ja 
keväällä. Opinnot alkavat seuraavan lukukauden alussa, eli syksyn haussa valituksi tulleet aloittavat 
tutkinto-opiskelijana tammikuussa ja kevään haussa valituksi tulleet tulevana syksynä.  

Esimerkki: Jos opiskelija on aloittanut polkuopinnot syksyllä 2020 ja edennyt suunnitelman 
mukaisesti, hän voi hakea avoimen AMK:n väylähaussa keväällä 2021 ja tullessaan valituksi 
jatkaa opintoja tutkinto-opiskelijana syyslukukaudesta 2021 alkaen.  

Master-koulutuksien osalta väylähaku on ns. jatkuva haku eli hakea voi ympäri vuoden (pl. 
kesäkuukaudet ja joulukuu).  

 

Kuka voi hakea väylähaussa? Miten opiskelijat valitaan? 

AMK-koulutuksiin haettaessa hakija on hakukelpoinen, mikäli hän on suorittanut hakuajan päättymiseen 
mennessä vähintään 35 opintopistettä haettavan koulutuksen opetussuunnitelman mukaisia opintoja 
Turun ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella. 

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana. Opiskelijavalinta tapahtuu Turun AMK:ssa avoimen 
ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella tai erillisellä opinto-oikeudella suoritettujen koulutuksen 
opetussuunnitelman mukaisten opintojen painotetun keskiarvon perusteella. (Ks. tarkemmat ohjeet 
keskiarvon laskemiseen nettisivuilla.) 

Master-koulutuksiin haettaessa hakukelpoisuuden koulutukseen antavat samat tutkinnot ja työkokemus 
kuin yhteishaussa (ilmoitetaan tarkemmin Opintopolussa hakukohteen tiedoissa). Hakukelpoisuuden 
antava tutkinto ja työkokemus tulee olla hankittuna hakemuksen jättöhetkellä. Lisäksi hakijalla tulee olla 
hakemuksen jättöhetkellä suoritettuna haettavalta alalta vähintään 10 opintopistettä (60 op laajuisiin 
tutkintoihin haettaessa) tai 15 op (90 op tutkinnot) Turun ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksen 
opintojen avoimen AMK:n opinto-oikeudella. Opiskelijavalinta tehdään näiden opintojen perusteella.  
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Avoimen AMK:n opintojen hyväksilukeminen tutkintoon 

Turun AMK:n avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain 
osaksi tutkintoa voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti.  

Myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoon, mutta niitä ei 
lueta osaksi väylähaussa vaadittua opintopistekertymää (lukuun ottamatta soveltuvia CampusOnlinen 
kautta tehtyjä suorituksia).  

 

5 Muut avoimen AMK:n opinnot 
Polkuopintojen lisäksi avoimessa AMK:ssa on tarjolla myös muita laajempia opintokokonaisuuksia sekä 
yksittäisiä opintojaksoja. 

5.1 Terveydenhoitaja (AMK), verkko-opinnot 

Haku polkuopiskelijaksi 

Terveydenhoitaja (AMK) opinnoissa ensimmäinen lukukausi suoritetaan maksullisina avoimen AMK:n 
opinto-oikeudella ja toinen lukukausi tutkinto-opiskelijana. Avoimen AMK:n opintoihin haku on 
toukokuussa. 

Hakijan tulee olla suorittanut Sairaanhoitaja (AMK), Kätilö (AMK) tai Ensihoitaja (AMK) tutkinto.  

Hakukelpoisuuden antavan ammattikorkeakoulututkinnon aritmeettinen keskiarvoon perustuva valinta. 

Haku tutkintokoulutukseen 

Suoritettuaan avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella 20 op Terveydenhoitaja (AMK) 
koulutuksen opintoja, avoimen amk:n opiskelija voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskeluoikeutta 
suorittaakseen loput 40 op Terveydenhoitajan (AMK) tutkinnosta. Hakuaika on syyslukukaudella päättyen 
marraskuussa. 

Hakijan tulee olla yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöön ja laatia hakemuksen liitteeksi 
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi. Tutkinto-
opiskeluoikeusaika määrittyy suoritettavien opintojen laajuuden mukaisesti.  

Hakukelpoisuuteen vaaditaan hyväksytysti suoritettuna 20 op Terveydenhoitaja (AMK) –koulutuksen 
opinnot Turun ammattikorkeakoulussa avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella. 

 

5.2 Opinnot toisen asteen opiskelijoille 

Toisen asteen opiskelijoille suunnatut opinnot ovat maksuttomia. Suurin osa toisen asteen opiskelijoille 
tarkoiteutuista opinnoista toteutetaan yhteistyössä tietyn oppilaitoksen kanssa. Yhteistyöstä tehdään 
aina useampivuotinen puitesopimus, jonka tarjonta päivitetään lukuvuosittain. Lue lisää: 
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/toinenaste/yhteistyooppilaitokset/ 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/toinenaste/yhteistyooppilaitokset/
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Yhteisötyöopintojen lisäksi toisen asteen opiskelijoille on tarjolla myös kaikille avoimia opintoja. 
Opinnot voivat olla joko yksittäisiä maistiaisopintoja (luennot, työpajat) tai varsinaisia opintojaksoja. 
Opintojaksoista saa avoimen AMK:n opintopisteitä., mutta maistiaisopinnot tarjoavat mahdollisuuden 
tutustua ammattikorkeakoulun eri aloihin.  

Tutustu toisen asteen opiskelijoille suunnattuun tarjontaan täällä: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-
ja-opiskelu/avoin-amk/toinenaste/ 

Toisen asteen opiskelijat voivat myös opiskella kaikille avoimia, yksittäisiä opintojaksoja avoimessa 
AMK:ssa.  Näiden opintojaksojen suorittaminen on maksullista. 

 

5.3 Yksittäiset opintojaksot 

Avoimen AMK:n yksittäiset opintojaksot tarjoavat hyvän mahdollisuuden esimerkiksi kokeilla yhtä tai 
useampaa alaa, jos ei ole vielä varma mille alalle haluaisi hakea opiskelemaan. Yksittäiset opintojaksot 
ovat myös hyvä mahdollisuus yhdistää välivuoteen itselle sopivan määrän opintoja.  

Tarjolla on useita opintojaksoja tutkintokoulutuksien tarjonnasta sekä erikseen avoimen AMK:n 
opiskelijoille suunnattuja erillisiä opintojaksoja. Suoritettuja yksittäisiä opintojaksoja voi hyödyntää 
avoimen väylän haussa.  

Yksittäiset opintojaksot ovat maksullisia. Opiskelija valitsee maksuvaihtoehdoista opintopisteisiin 
perustuvan 15€/op maksun tai lukukausimaksun 200€, joka oikeuttaa suorittamaan rajattomasti opintoja 
avoimen AMK:n opintotarjonnasta kyseisenä lukukautena. 

Tutustu koko avoimen AMK:n tarjontaan: www.turkuamk.fi/avoin 

 

6 Siirtohaku 
Siirtohakua käytetään AMK-tutkintokoulutuksessa sekä YAMK-koulutuksessa sisäisenä siirtohakuna.  

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka 
opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että 
tavoitetutkinto tai tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike muuttuu. Muista korkeakouluista siirtyvät ja 
Turun AMK:n sisällä tutkinnosta toiseen siirtyvät sijoitetaan omiin hakukohteisiin.  

Lisätiedot https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/siirtohaku/ 

 

7 Turun AMK:n muut erillishaut 
Turun ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös erillishakujen kautta. Laajin 
erillishaku on avoimen AMK:n väylähaku ja muut avoimeen AMK:iin liittyvät erillishaut, joista enemmän 
luvussa 6. Tässä luvussa on käsitelty muita kuin avoimen AMK:n opintoihin liittyviä erillishakuja.  

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/toinenaste/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/toinenaste/
http://www.turkuamk.fi/avoin
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/siirtohaku/
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Säännöllisesti erillishakutarjonnassa ovat seuraavat opinnot: 

• Haku opintojen loppuun saattamiseksi 
• Insinööri (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot  
• Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot  
• Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot  

Näiden lisäksi tarjonnassa voi toisinaan olla yksittäisiä, tietylle rajatulle pohjakoulutusryhmälle 
suunnattuja opintoja.  

Tarkemmat tiedot erillishakujen aikatauluista ja haun kriteereistä Turun AMK:n verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/erillishaut/ 

 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/erillishaut/

