
 
 
 
 

 
 
 
 

Avoimen AMKin Liiketalouden polkuopintojen 
kautta tutkintoon! 
Liiketalous (monimuoto), Huittinen 

 

Onko tähtäimessäsi Tradenomi AMK -tutkinto? Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta 
sinulla on mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi liiketalouden (monimuoto) koulutusohjelmaan.   

 

MITÄ AVOIMEN AMKIN POLKUOPINNOT OVAT? 

Avoimen AMKin polkuopinnot tähtäävät tutkinto-opintoihin. Polkuopinnoissa opiskellaan tutkintoryhmän 
mukana opetussuunnitelmien mukaisia pääosin ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopintoja. 
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. 

 

LIIKETALOUDEN POLKUOPINTOJEN TOTEUTUS 

Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opiskeluna. Opiskelijan on mahdollista osallistua lähiopetukseen ja 
erilaisiin ohjaustilanteisiin verkon välityksellä. 

 
Liiketalouden monimuotototeutuksen polkuopinnoissa on kaikille yhteisiä 
opintoja, joiden lisäksi on mahdollista suorittaa liiketalouden 
opetussuunnitelman mukaisia ammattiopintoja oman valinnan ja tarjonnan 
mukaan. Voit tutustua Liiketalouden monimuotototeutuksen (Kuninkaisten 
kampus, Huittinen) ALT20KH –ryhmän opetussuunnitelmaan SAMKin 
opinto-oppaasta:  
https://samkstudyguide.solenovo.fi/curricula/degreeprogrammes/groups
/plan 
 
 
HAKU POLKUOPINTOIHIN 

Hakuaika polkuopintoihin alkaa maanantaina 2.12.2019 klo 9.00, ja päättyy 6.12.2019 klo 15.00.  
Hakulomakkeet aukeavat hakuaikana osoitteessa: www.samk.fi/avoinamk. 

TÄRKEÄÄ! Hakeutuessasi polkuopintoihin, otathan huomioon, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoitus 
polkuopintoihin valinnasta lähetetään hakijalle sähköpostitse hakuajan päättymisestä seuraavalla viikolla. 
Oletuksena on, että polkuopintoihin valitut aloittavat polkuopinnot. Ainoastaan polkuopintopaikan 
peruuttamisesta tulee ilmoittaa sähköpostissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Mikäli osallistuminen 
peruutetaan annetun päivämäärän jälkeen, veloitamme avoimen AMKin lukuvuosimaksusta 50 %.  

HUOM! Muistathan seurata polkuopintohakulomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostia.   

https://samkstudyguide.solenovo.fi/curricula/degreeprogrammes/groups/plan
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VALINTAKRITEERIT 

Paikkoja liiketalouden polkuopintoihin on rajoitetusti. Hakijat hyväksytään polkuopintoihin 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

OPINTOJEN ALOITUS  

Opiskelu alkaa orientaatiopäivänä tammikuussa 2020 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan polkuopintoihin 
hyväksytyille sähköpostitse) osoitteessa SAMK Kuninkaisten kampus, Risto Rytin katu 70, Huittinen. 
Orientaatiopäivänä aloitetaan opintojakso Ammattikorkeakouluopinnot käyntiin 1 op.  Verkko-
osallistuminen on mahdollista HILL-verkkoympäristön kautta.  

Osallistuminen orientaatiopäiviin joko paikan päällä tai verkossa on erittäin tärkeää, jotta opinnot pääsevät 
sujuvasti alkuun.  

 

POLKUOPINTOJEN PERUSTEELLA TUTKINTO-OPISKELIJAKSI 

Liiketalouden 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.  

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

 

POLKUOPINTOJEN RAHOITUS 

Avoin ammattikorkeakouluopiskelu ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, joten tämän vuoksi avoimen 
AMKin opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen, opiskelija-alennuksiin tai muihin tutkinto-opiskelijoille 
tarkoitettuihin opintososiaalisiin etuuksiin. 

Jos olet työtön, ole yhteydessä TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen opintojen alkua ja selvitä 
mahdollisuutesi opintojen aikaisiin etuuksiin. 

Mikäli olet työssäkäyvä, voit selvittää Työllisyysrahastosta mahdollisuutesi saada aikuiskoulutustukea esim. 
opintovapaasi ajaksi: https://www.tyollisyysrahasto.fi/ 

 

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 

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

