
 
 
 
 

 
 
 
 

Avoimen ammattikorkeakoulun YAMK -polkuopintojen 
kautta tutkintoon! 

 

Sosiaalialan YAMK -polkuopinnot  
monimuoto-opiskelu, Pori 

Onko tähtäimessäsi Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto? Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen 
kautta sinulla on mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi sosiaalialan YAMK -koulutusohjelmaan.   

 

MITÄ AVOIMEN AMKIN POLKUOPINNOT OVAT? 

Avoimen AMKin YAMK -polkuopinnot tähtäävät tutkinto-opintoihin. Polkuopinnoissa opiskellaan 
tutkintoryhmän mukana opetussuunnitelmien mukaisia ylemmän AMKin opintoja. Polkuopintojen 
opiskeluaika on vuosi. 

Polkuopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollisuus hakea erillishaussa avoimen väylän kautta tutkinto-
opiskelijaksi ja jatkaa tutkinto-opiskelijana saman ryhmän kanssa. Polkuopinnot ovat tutkintokoulutuksen 
osia ja ne voidaan lukea hyväksi varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen.  

 

POHJAKOULUTUSVAATIMUS YAMK –POLKUOPINTOIHIN 

Sosiaalialan (ylempi AMK) polkuopinnot on tarkoitettu sosionomi AMK -tutkinnon suorittaneille.  

 

SOSIAALIALAN YAMK -POLKUOPINTOJEN TOTEUTUS 

SAMKissa sosiaalialan YAMK –polkuopinnot järjestetään monimuoto-opiskeluna sisältäen verkko-opiskelua 
ja lähiopetuspäiviä, jotka voi suorittaa työn ohessa. Opinnot sisältävät noin 2–4 kontaktiopetuspäivää 
kuukaudessa. 

 

HAKU JA VALINTA POLKUOPISKELIJAKSI 

Hakuaika polkuopintoihin alkaa maanantaina 5.8.2019, klo 9.00 ja päättyy perjantaina 9.8.2019, klo 15.00.  
Hakulomakkeet aukeavat vasta hakuaikana osoitteessa: www.samk.fi/avoinamk. 

HUOM! Hakemukseen tulee liittää AMK-tutkintotodistuskopio (sosionomi AMK). 

Sosiaalialan YAMK -polkuopinnoissa on rajattu määrä paikkoja ja polkuopiskelijat valitaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Polkuopintoihin valituille ilmoitetaan polkuopintopaikasta sähköpostitse 
hakuajan päätyttyä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa opiskelupaikkansa sähköpostitse annettujen 
ohjeiden mukaisesti. 

 

http://www.samk.fi/avoinamk


 
 
 
 

 
 
 
 

POLKUOPINTOJEN ALOITUS  

Sosiaalialan YAMK –polkuopinnot käynnistyvät elo-syyskuun vaihteessa, paikkana SAMK-kampus Pori, 
osoitteessa Satakunnankatu 23, 28130 Pori.  

Polkuopinnot suoritetaan lukuvuoden 2019-2020 aikana. Hyväksymissähköpostissa saa lisätietoa 
polkuopintojen tarkemmasta aloitusaikataulusta. 

 

YAMK POLKUOPINTOJEN PERUSTEELLA TUTKINTO-OPISKELIJAKSI 

Sosiaalialan YAMK -polkuopinnot suoritettuaan voi hakea erillishaussa avoimen väylän kautta tutkinto-
opiskelijaksi.  

Polkuopiskelijalta edellytetään polkuopintojen aikana tapahtuvan soveltuvuusmenettelyn läpäisemistä 
tutkinto-oikeuden saamiseksi. Soveltuvuus arvioidaan polkuopiskelijan opintosuoritusten perusteella.  

HUOM! Hakijalta vaaditaan avoimen ammattikorkeakoulun opintojen lisäksi kelpoisuus ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin eli aiempi suoritettu korkeakoulututkinto ja sen jälkeen 
hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus joko aiemman korkeakoulututkinnon tai hakukohteena 
olevan koulutuksen alalta (ammattikorkeakoululaki 25 §). 

Tarkempaa tietoa avoimen väylän erillishausta: http://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/#hakuinfo 

 

LISÄTIETOJA JA OSALLISTUMISMAKSUT  

www.samk.fi/avoinamk 

avoinamk@samk.fi 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa polkuopintojen hinta on 150 euroa lukuvuodessa. Osallistumismaksu 
peritään vastaanotetun polkuopintopaikan perusteella.  

Opintojen keskeyttämisestä ilmoitetaan sähköpostitse: avoinamk@samk.fi 

HUOM! Avoimen AMKin opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen. Muiden tukien osalta saat tietoa ao. 
viranomaisilta ja organisaatioilta. 

 

Yhteyshenkilöt: 

Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka p. 044 710 3121  

Lehtori, tiimivastaava Satu Vaininen p. 044 710 3865 

etunimi.sukunimi@samk.fi   

http://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/#hakuinfo
mailto:etunimi.sukunimi@samk.fi

