
Oulun ammattikorkeakoulu

Konetekniikan tutkinto-ohjelma



Opiskeleminen konetekniikassa

Käytännönläheistä oppimista
Teoriasta käytäntöön

Ekskursiot, opiskelijavaihto ja kansainvälisyys

Uusimmat laitteet opiskelijoiden käytössä
Robotit, vesileikkurit, jyrsimet, sorvit, 3D-tulostimet

Työllistyminen ja verkostoituminen
Opintojen aikana luodaan verkostot Suomen 
teollisuuteen

Tarkkaile tipsinurkkaa ;)



Konetekniikan suuntautumisvaihtoehdot

• Auto- ja kuljetustekniikka

• Koneautomaatio

• Tuotantotekniikka

Kesätyöt 

kerryttävät 

opintopisteitä!



Tuotantotekniikka

Kuinka tuotteita valmistetaan, kuinka tehdas toimii, 
miten laatu syntyy,…

Syvennytään tuotanto- ja valmistusjärjestelmiin

Laaduntarkkailu ja hallinta

Logistiikka, automaatio ja robotiikka 
valmistusjärjestelmissä

3. vuonna voit 

kerryttää 

työkokemusta 

8 kk!



Tuotantotekniikka
Keskeisiä kursseja

Tuotannon ohjaus ja logistiikka
Teollisuuden tuotantomuodot

Tehokkaan tuotannon periaatteet

Liikkeenjohtaminen, osto ja tarjoustoiminta
Johtamisoppi

Ostaminen ja tarjoustoiminta

Projektiharjoittelu 30 opintopistettä
4 kk:n kehitysprojekti opiskelijan valitsemassa 
yrityksessä

Verkostoituminen ja työkokemus!



Koneautomaatio

Kuinka tuote suunnitellaan, miten tuotekehitys toimii, 
kuinka automaation ohjausjärjestelmät suunnitellaan…

Syvennytään tuotteiden suunnittelemiseen ja 3D-
mallintamiseen

Moniteknisten laitteiden tuotekehitys

Ohjausjärjestelmät ja teollisuusautomaatio

Käytössä tällä 

hetkellä 

seitsemän 3D-

printteriä



Koneautomaatio
Keskeisiä kursseja

Tuotekehitystoiminta
Tuotekehitysprojektien vetäminen ja suunnittelu

3D-mallinnus ja simulointi

Tuotantoautomaatio
Automatisoinnin kohteet ja niiden suunnittelu

Älykkäät koneet, Internet of Things (IoT)

Mekaniikkasuunnittelu
Kuormituksen laskenta

Koneen osien ja käyttölaitteiden mitoitus



Auto- ja kuljetustekniikka
Kuinka autoelektroniikka toimii, kuinka 
hybridijärjestelmä suunnitellaan, mitä on autoalan 
jälkimarkkinointi

Syvennytään ajoneuvotekniikkaan ja siihen liittyviin 
järjestelmiin

Katsastajan pätevyys -tutkinto

Auton säätö, tehon optimointi ja ohjausjärjestelmät

Suomen monipuolisin ajoneuvolaboratorio

Auto- ja moottorilaboratorion nettisivut

http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/laboratoriot/auto-ja-moottorilaboratorio/autolaboratorio/


Auto- ja kuljetustekniikka
Keskeiset kurssit

Jälkimarkkinointimoduuli
Kannattava yritystoiminta, tietojärjestelmät

Autotekniikkamoduuli
Autojen rakennejärjestelmä

Syventävä tekniikkamoduuli
Katsastajan pätevyys, AINOA Suomessa

Laboraatiot, tuotekehitysprojektit

Opiskelijoiden suunnittelema auto



Opintojen eteneminen, konetekniikka

Perusopinnot

Auto- ja 

kuljetustekniikan 

ammattiopinnot  

Koneautomaation 

ammattiopinnot
Tuotantotekniikan 

ammattiopinnot

Valinnaiset opinnot

Opinnäytetyö

Projektiharjoittelu
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Perusopinnot

• Jokainen opiskelija suorittaa

• Laajat kurssit

• Tiimiopettajuus kurssien perustana

• Oppiminen käytännön tekemisen avulla

• Tavoitteena luoda insinööri-identiteetti ja 
antaa perustyökalut opiskelijoille

Konetekniikan perusteet

Opiskelu ja työelämätaidot

Matematiikka-Fysiikka-Statiikka

Valmistustekniikan ja laadun perusteet

Innovative Product Development

Valmistus- ja materiaalitekniikat

Koneen osien ja rakenteiden mitoitus

Koneautomaation perusteet
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Ammattiopinnot suuntautuman mukaan

• Kurssit 10 opintopistettä

• Tiimiopettajuus kurssien perustana

• Ammattiopinnot laajasti

• Soveltavaa ajattelua kehitysprojektien avulla

• Valmiudet työelämään, töissä tarvittavien
työkalujen oppiminen Ammattiopinto 1

Ammattiopinto 2

Ammattiopinto 3

Ammattiopinto 4

Ammattiopinto 5

Ammattiopinto 6

Projektiharjoittelu
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Projektiharjoittelu

Iso kehitysprojekti yrityksessä
Opiskelija valitsee yritykset

Oikean työelämän kaltainen projekti
Tärkeä työkokemus, jolla erottuu muista työnhakijoista

Suhteet ja verkostoituminen työelämään
50 % harjoittelijoista jää yritykseen tekemään opinnäytetyön ja niistä jopa 33 % 
työllistyy yritykseen



Projektiharjoittelu

Markkinointivaihe

Syyslukukausi Kevätlukukausi

18.11.2016
Yritykset ja aiheet

valittuna

9.1.2017
Projektitoiminta
yrityksissä alkaa

28.4.2017
Projektin lopetus

Projektin suorittaminen

E1

E2

E3

E4

E0

Projektin
päätös

Oppilaat valitsevat
kohdeyritykset

29.8.2016
Markkinointitoimet

aloitetaan

Esimerkki lukuvuoden 2016 - 2017 projektiharjoittelun aikataulusta



Esimerkkejä yhteistyöyrityksistä

http://www.nokiasiemensnetworks.com/
http://www.paroc.com/


Vaihto-opiskelu
Yleisimmin 3. vuoden syyslukukaudella

Mahdollista suorittaa myös työharjoitteluvaihto

Tuotantotekniikan opiskelijalla mahdollisuus kaksoistutkintoon
Hochschule Ulm Etelä-Saksa, 160 km Munchenistä

Opiskelija saa Saksan ja Suomen insinööripaperit!!!

Kaksoistutkinto suunnitteilla myös muihin suuntautumisiin.

Vaihdossa 

käyneet 

työllistyvät 

tehokkaammin



Vaihto-opiskelu

Erasmus+ kohteet Keskinäiset ja N2n –kohteet, kaikissa ei 

KonetekniikkaaVaihtoon 

lähtevät saa 

apurahaa



Hankkeet opintojen tukena

Ultra -hanke
- Kehitetään National Rally –luokan auto
- Hybriditeknologia
- Opiskelijoiden suunnittelema alustarakenne
- Hyödynnetään uuden teknologian

metallikennorakennetta

Tehoja -hanke
- Uuden teknologian yhteistoimintarobottien

käyttöönotto yrityksissä
- Opiskelijat toimivat hankkeessa projektityöntekijöinä

eli suunnittelevat ja toteuttavat robottikohteen täysin
itse!

- Vuonna 2017 mukana ollut 14 yritystä ja 78 opiskelijaa

NRC-projekti

https://www.youtube.com/watch?v=8N5Qn933scU
http://www.oamk.fi/hankkeet/kotimaiset_kaynnissa/?hanke_id=1661
https://fi-fi.facebook.com/NationalRallyCar/


Työllistyminen
Miten ja mitä

Työllistyminen erinomaista
Opiskeluiden aikana saadut verkostot avaavat suhteet työelämään
Oamkin konetekniikka on arvostettu koulutus
Kesäharjoittelut, projektiharjoittelu ja opinnäytetyö luovat työpaikan suurimmalle osalle 
opiskelijoista

Millaisia töitä tarjotaan?
Tuotantoinsinööri, kehitysinsinööri, laatuinsinööri, käyttöinsinööri
Mekaniikkasuunnittelija, tuotesuunnittelija, Junior designer, automaatioinsinööri
Katsastaja, myynti-insinööri, huoltopäällikkö, tuotekehitysinsinööri

Oamkissa

Suomen halvin 

opiskelijaruoka

(1.01 €)



Kuinka hakea?

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Sisään voi päästä pelkän koulumenestyksen avulla (30 aloituspaikkaa)

Vastaavasti sisään voi päästä valintakokeen perusteella (90 aloituspaikkaa)

Valintakoe 31.5.2018
Yleinen tekniikan ja liikenteen alan valintakoe

Ongelmanratkaisu, fysiikka, kemia
Tehtävät kevät 2017

Vastaukset kevät 2017

Ennakkoaineistoon perustuva osio

http://www.oamk.fi/files/1615/0581/4308/Tekniikan_valintakoe_kevat2017.pdf
http://www.oamk.fi/files/1915/0581/4318/Tekniikan_valintakoe_kevat2017_vastaukset.pdf


Kiitos!
Kysymyksiä?

https://blogit.kaleva.fi/taidon-aani/konetekniikan-pitching-

tapahtuma-parantamassa-opiskelijoiden-tyomahdollisuuksia-

valmistumisen-jalkeen

https://blogit.kaleva.fi/taidon-aani/konetekniikan-pitching-tapahtuma-parantamassa-opiskelijoiden-tyomahdollisuuksia-valmistumisen-jalkeen


Hyödyllistä tietää:

Insinööri (AMK), Konetekniikka

Lisätietoa koulutuksesta

Valintaperusteet ja valintakoe

Auto- ja moottorilaboratorio

National Rally Car –sivut

#oamk_kone with Passion

Lukujärjestyksiä tutkittavaksi
1. vuosikurssi

Tuotantotekniikka, 2. vuosikurssi

Koneautomaatio, 2. vuosikurssi

Auto- ja kuljetus, 2. vuosikurssi

http://www.oamk.fi/fi/koulutus/amk-tutkintoon-johtava-koulutus/insinoori-konetekniikka/
http://www.oamk.fi/fi/koulutus/tilastoja-ja-ohjausmateriaalia/
http://www.oamk.fi/fi/koulutus/amk-tutkintoon-johtava-koulutus/insinoori-konetekniikka/insinoori-amk-konetekniikka-paivatoteutus/
http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/laboratoriot/auto-ja-moottorilaboratorio/autolaboratorio/
http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/nrc/
https://www.instagram.com/explore/tags/oamk_kone/
https://www.instagram.com/oamk_ouas/
https://www.facebook.com/oamk.ouas/


Esimerkki
1. vuosikurssin lukujärjestys, vko 46



Esimerkki, tuotantotekniikka
3. vuosikurssin lukujärjestys, vko 46



Esimerkki, koneautomaatio
3. vuosikurssin lukujärjestys, vko 46



Esimerkki, auto- ja kuljetustekniikka
3. vuosikurssin lukujärjestys, vko 46



Esimerkki, tuotantotekniikka
4. vuosikurssin lukujärjestys, vko 48


