
 
 
 
 

 
 
 
 

Avoimen ammattikorkeakoulun YAMK -polkuopintojen 
kautta tutkintoon! 

 

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan YAMK -
polkuopinnot  
monimuoto-opiskelu, Pori 

Onko tähtäimessäsi Tradenomin tai Restonomin ylempi AMK -tutkinto? Avoimen ammattikorkeakoulun 
polkuopintojen kautta sinulla on mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi Johtamisen ja 
palveluliiketoiminnan 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 

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan YAMK –polkuopintoihin pohjakoulutusvaatimuksena on Liiketalouden 
alan AMK-tutkinto (tradenomi AMK), matkailu- ravitsemis- ja talousalan AMK-tutkinto (restonomi AMK) tai 
muu korkeakoulututkinto, johon sisältyy, tai hakija on tutkinnon lisäksi suorittanut korkeakoulutasoisia 
liiketalouden opintoja vähintään 10 op. 

Pohjakoulutusvaatimuksen mukainen tutkintotodistuskopio ja todistus liiketalouden korkeakoulutasoisista 
opinnoista (10 op) tulee liittää e-lomake –hakemukseen ilmoittautuessa.  

 

JOHTAMINEN JA PALVELULIIKETOIMINTA YAMK -POLKUOPINTOJEN TOTEUTUS 

Koulutuksen lähipäivät järjestetään perjantaisin (tyypillisesti klo 9–16) ja niitä on keskimäärin 2–3 viikon 
välein. Jonkin verran ohjelmassa voi olla myös lisälähipäiviä. Lähipäivien lisäksi koulutus toteutetaan 
verkko-opintoina ja -ohjauksena sekä yhteisöllisenä pienryhmätyöskentelynä. Oikeudellisen 
suuntautumisen lähipäiviin ja muuhun opetukseen voi osallistua myös verkossa vuorovaikutteisen HILL-
ympäristön kautta ilman läsnäoloa kampuksella. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

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 pohjakoulutusvaatimuksissa mainittu tutkintotodistuskopio  

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan 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. 

 

POLKUOPINTOJEN ALOITUS  

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan YAMK -polkuopinnot käynnistyvät elokuussa sähköpostilla välitettävällä 
verkkotehtävällä. Ensimmäinen lähipäivä alkaa 6.9.2019, klo 8.30, 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 

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan 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 §). HUOM! Vuodesta 2020 lähtien 
työkokemusvaade YAMK –opintoihin on 2 vuotta.  

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. 

 

http://www.samk.fi/avoinamk
http://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/#hakuinfo


 
 
 
 

 
 
 
 

Yhteyshenkilöt: 

Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka p. 044 710 3121  

Opiskelijapalvelusihteeri Eija Roiha p. 044 710 3107 

etunimi.sukunimi@samk.fi  

mailto:etunimi.sukunimi@samk.fi

