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Oulun ammattikorkeakoulu –

parasta
pohjoisen hyväksi

Oamk on 8 800 opiskelijan ja 640 työntekijän vahva ja monialainen ammattikorkeakoulu.
Järjestämme ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
johtavaa koulutusta, ammatillisen opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Meillä voit opiskella
kulttuurialaa, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa.
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Kotkantien kampus
Kotkantien kampus sijaitsee Kaukovainion kaupunginosassa, kolmen kilometrin päässä Oulun keskustasta.
Kampuksella voi suorittaa kulttuurialan, luonnonvaraalan ja tekniikan ammattikorkeakoulututkintoja sekä
näiden alojen ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja.
Kampuksella opiskelee noin 3 500 opiskelijaa.

Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalan kadun kampus sijaitsee Raksilan kaupunginosassa, noin kilometrin päässä Oulun keskustasta. Täällä voi
suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Kampuksella opiskelee
noin 1 900 opiskelijaa.

Kontinkankaan kampus

Oulaisten kampus

Kontinkankaan kampus sijaitsee lähellä Oulun yliopistollista sairaalaa, noin kolmen kilometrin päässä Oulun keskustasta. Kampuksella voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon. Opiskelijoita
kampuksella on hieman yli 2 000.

Oulaisten kampus sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Oulusta. Oulaisissa voi opiskella sairaanhoitajaksi
tai terveydenhoitajaksi.
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Yhteisöllisyys
ja me-henki
siivittää
opiskelua
Teksti ja kuvat: Marjo Sormunen

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk)
tärkein voimavara on yhteisöllisyys,
kertovat opiskelijat Ronja Kuorikoski,
Essi Lassila ja Jere Luomajoki. Kolmikon
mukaan kampusten käytävillä vallitsee
voimakas me-henki opiskelijoiden
ja opettajien kesken. Eriväriset
opiskelijahaalarit sekoittuvat iloisesti
myös opiskelijariennoissa eikä
alakohtaisia kuppikuntia ole. Oamkissa
on hyvä opiskella!
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Oamk oli Jerelle, Ronjalle ja Essille ykkösvalinta
lukion jälkeen, vaikka kaikille eivät Oamkin ovet
ensi yrittämällä auenneet. Tieto- ja viestintätekniikkaa opiskeleva Jere, 21, tiesi heti, mitä haluaa
alkaa opiskella.
– Olen aina ollut kiinnostunut tietotekniikasta enkä
edes harkinnut muuta alaa. Halusin myös opiskella Oulussa, sillä olen kotoisin lähikunnasta.
Keski-Pohjanmaalta Kälviältä kotoisin oleva Ronja,
24, opiskelee kolmatta vuotta maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa. Ala ei ollut Ronjalle itsestään selvä, vaikka luonto ja ympäristöasiat ovat
hänelle tärkeitä.

Projekteja yli kampusten
Ronja ja Jere opiskelevat Kotkantien kampuksella
ja Essi Kontinkankaan kampuksella.
– Vaikka opiskelemme eri kampuksilla, tuntuu silti, että olemme kaikki samaa perhettä. Oamkissa on älyttömän hyvä me-henki eikä täällä ole mitään vastakkainasettelua. Päinvastoin, Oamkissa
tehdään paljon moniammatillisia projekteja, kertoo Essi.
Yhteisiä projekteja ovat tehneet esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden opiskelijat
sekä tekniikan ja kulttuurialan opiskelijat.

– Pyrin alun perin Oamkiin opiskelemaan kätilöksi, mutten päässyt. Myöhemmin luin Oamkin nettisivuilta agrologikoulutuksesta ja tajusin, että
tämä on mun juttu.

– Oamkissa tehdään myös yhteistyötä ja erilaisia
projekteja yritysten kanssa. Opiskelijat on tosissaan tarkoitus saatella työelämään heidän valmistuttuaan, toteaa Ronja.

21-vuotiaalla Essillä on jo taskussaan tuore sairaanhoitajatutkinto Oamkista. Nyt hän toteuttaa
toista unelmaansa ja opiskelee Oamkissa terveydenhoitajaksi.

Opiskelijat kokevat, että Oamkissa opiskelijat
pääsevät oikeasti vaikuttamaan opiskeluun liittyviin asioihin, sillä ylin johto on kiinnostunut opiskelijoiden mielipiteistä. Tästä esimerkkinä on Joukon viikko, jolloin rehtori ja muu ylin johto sukeltavat viikoksi opiskelijoiden arkeen osallistumalla
muun muassa eri luennoille sekä lounastamalla
opiskelijoiden kanssa.

– Olen aina nähnyt itseni työskentelemässä koulussa eli kyllä minusta jonain päivänä tulee kouluterveydenhoitaja.

Opiskelijat on tosissaan
tarkoitus saatella työelämään
heidän valmistuttuaan.
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Vaikka opiskelemme eri
kampuksilla, tuntuu silti, että
olemme kaikki samaa perhettä.
Jere kehuu myös Oamkin ennakkoluulottomuutta hyödyntää opetuksessa uutta teknologiaa sekä
rohkeutta kokeilla uusia työmenetelmiä.

Monien mahdollisuuksien Oulu
Essi, Jere ja Ronja viihtyvät Oulussa, vaikkei kukaan heistä ole paljasjalkainen oululainen.
– Tykkään harrastaa ja kokeilla uusia lajeja. Vielä en ole törmännyt sellaiseen lajiin, jota täällä ei
pystyisi kokeilemaan, kertoo Ronja.
Jere myi puoli vuotta Ouluun muuton jälkeen autonsa pois, sillä Oulu on loistava pyöräilykaupunki. Kampuksille pääsee hyvin myös busseilla.
– Oulu on hyvin eläväinen opiskelukaupunki ja
mielestäni juuri sopivan kokoinen. Täällä tutustuu
helposti uusiin ihmisiin, sillä oululaiset ovat avoimia, kehuu Jere.
– Oulussa on myös paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Oamkilla on hauska tutustua eri kulttuureista tuleviin opiskelijoihin, kertoo Essi.

Kolmikko sanoo edustavansa ylpeydellä Oamkia
ja suosittelee korkeakoulua muillekin. Oamk mahdollistaa myös jatko-opintomahdollisuudet, jos
opiskeluintoa riittää. Ronja harkitsee parhaillaan,
jatkaisiko valmistumisen jälkeen opiskeluja agronomiksi asti Helsingin yliopistossa vai opiskelisiko
hän vielä energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi Oamkissa.
Toisaalta kansainväliseen vaihtoon lähtökin houkuttaa.
Oamk avaa monia mahdollisuuksia. Tervetuloa
Oamkiin!

Kolme syytä hakeutua Oamkiin
Yhteisöllisyys
Ihmiset ja me-henki
Laadukas opetus
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Kulttuurialan

ammattikorkeakoulututkinto
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Medianomi (AMK)
240

opintopistettä /
4 vuotta

Viestinnän tutkinto-ohjelmasta valmistuu journalisteja ja visuaalisen
viestinnän ammattilaisia Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin.
Koulutus on keskeinen osa Oulun seudun media-alan kehittämistä, ja
teemme laajasti yhteistyötä alueen yritysten sekä organisaatioiden
kanssa.

Koulutamme median asiantuntijatehtäviin ja sisällöntuottamiseen viestinnän ammattilaisia, joiden
vahvuutena ovat monipuoliset käytännön taidot ja
valmius työnsä kehittämiseen.
Hakija valitsee joko journalismin tai visuaalisen
suunnittelun suuntautumisvaihtoehdon jo hakuvaiheessa. Journalismin koulutus antaa valmiudet
työskennellä toimittajana ja journalistisen sisällön
tekijänä lehdissä, radiossa, televisiossa ja verkkoviestimissä sekä muissa viestinnän asiantuntijatehtävissä. Välineosaamisen lisäksi koulutuksessa
korostuvat yhteiskunnan tuntemus, median muuttuva toimintaympäristö ja kyky kertoa kiinnostavia tarinoita.

Visuaalisen suunnittelun medianomi hallitsee visuaalisen suunnittelun ja toteutuksen erityisesti digitaalisessa ympäristössä sekä osaa mediaprojektien suunnittelun ja toteuttamisen. Mediaprojekteja ovat esimerkiksi audiovisuaaliset ja
internetpohjaiset tuotannot.
Koulutuksessa korostuu yhteistoiminnallinen tekemällä oppiminen, tutkiva asenne ja luovuus. Lisäksi painotetaan projektityöskentelyä, asiakaslähtöisyyttä, kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä. Koulutus
toteutetaan ja sitä kehitetään yhteistyössä työelämän kanssa. Osan opiskelusta voi halutessaan
suorittaa ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa.

Musiikkipedagogi (AMK)
240

opintopistettä /
4 vuotta

Musiikkipedagogin koulutus painottuu oman instrumentin hallintaan
ja pedagogiikkaan. Koulutukseen sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset
pedagogiset opinnot työelämäläheisine harjoitteluineen.

Hakija valitsee hakuvaiheessa pääaineensa seuraavista vaihtoehdoista:
		 klassinen musiikki (laulu, piano, kitara, urut,
huilu, oboe, klarinetti, fagotti, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, tuuba, lyömäsoittimet, viulu,
alttoviulu, sello, kontrabasso)

Musiikkipedagogiopiskelijat kehittävät opintojensa aikana solististen valmiuksien lisäksi mm. kamarimusiikki-, orkesterisoitto- ja/tai ensembleosaamistaan, musiikin hahmotustaitojaan sekä
musiikkiteknologian osaamistaan. Solistisia valmiuksiaan opiskelija voi kehittää opintojen aikana keskittyen yhteen instrumenttiin tai vaihtoehtoisesti kahden eri instrumentin yhdistelmään.

		 pop/jazz-musiikki (laulu, piano, sähkökitara,
sähköbasso, rummut)
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Opintojensa aikana opiskelijasta kehittyy luova,
muutoskykyinen musiikin monipuolinen ammattilainen, jolla on valmiudet toimia itsenäisesti musiikin saralla. Tutkinto antaa opiskelijalle itsenäisen
taiteellisen näkemyksen muodostamiseen tarvittavat instrumenttitaidot ja kattavan musiikillisen

yleissivistyksen. Opiskelija saa valmiuden kehittää
sekä työyhteisöä että itseään muusikkona ja pedagogina. Hän osaa hyödyntää kansainvälisyyttä
ja sen luomia mahdollisuuksia työssään musiikin
alalla. Opiskelija saa valmiudet jatko-opintoihin ja
yrittäjyyteen.

Tanssinopettaja (AMK)
240

opintopistettä /
4 vuotta

Tanssinopettaja (AMK) osaa toimia erilaisissa tanssialan tehtävissä, jotka
liittyvät tanssinopettajan ammattiin. Hän omaa hyvän tanssitaidon ja
osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida sekä kehittää tanssinopetusta ja
-oppimista.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia tanssin ammatillisena opettajana, taiteen perusopetuksen opettajana ja kasvattajana suoritettuaan 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot. Hän omaa
yritteliään asenteen työelämässä ja suhtautuu
tanssialan yrittäjyyteen myönteisesti elinikäisen
oppimisen periaatteiden mukaisesti.
Ammattiopinnoissa opiskelija kehittää tanssitaitoaan eri tanssilajeissa. Pedagogista osaamista
kehitetään sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodiikan näkökulmista. Harjoittelua toteutetaan aidoissa työelämän ympäristöissä, joissa toimiessaan opiskelija rakentaa verkostoa työelämää varten.
Taiteellis-pedagogisissa projektiopinnoissa voidaan toimia tanssijoina, koreografeina tai taiteel-
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listen teosten tekemiseen liittyvissä muissa tehtävissä.
Yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät työelämäosaamista alan ammattilaisena ja
kehittäjänä. Opiskelija laajentaa tanssintuntemustaan osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tanssin ja
hyvinvoinnin teemoja käsitellään opinnoissa sekä
oppijan että opettajan näkökulmasta.
Tanssinopettajakoulutuksessa opiskellaan monipuolisesti sekä yksin, parin kanssa että ryhmän
kanssa tanssittavia tanssin muotoja kuten kansantanssi, paritanssi, showtanssi, baletti ja nykytanssi. Ammatillista kasvua tuetaan vuosittain päivitettävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla.
Osaamisprofiili rakentuu ohjatusti tutkinto-ohjelman opinnoissa ja työelämäyhteyksissä.

Liiketalouden

ammattikorkeakoulututkinto
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Bachelor of Business Administration (BBA),
Hakuaika 10.–25.1.
International Business
210

opintopistettä /
3,5 vuotta

International Business tutkinto-ohjelma on tarkoitettu niin suomalaisille
kuin kansainvälisillekin opiskelijoille, joita kiinnostaa ura esim.
kansainvälisen liiketalouden, myynnin ja markkinoinnin, johtamisen tai
yrittäjyyden saralla.

Opinnot on suunniteltu vastaamaan kansainvälisesti suuntautuneiden yritysten tarpeisiin työelämälähtöisesti. Opinnot kehittävät innovatiivisessa
kansainvälisessä liiketoiminnassa ja kansainvälisessä työympäristössä tarvittavia taitoja. Opintoihin sisältyy niin ulkomaankaupan, myynnin ja
markkinoinnin, henkilöstöhallinnon, laskentatoimen kuin johtamisen ja eri kielten opintojaksoja.
Monikulttuurisessa oppimisympäristössä kehittyvät tarpeelliset kieli- ja vuorovaikutustaidot. Opinnot antavatkin hyvät valmiudet työskennellä niin
kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
Opetuskieli on englanti. Lähi- ja verkko-oppimisympäristöjä hyödyntävät opinnot sisältävät mm. luentoja sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä. Työelämäyh-

teistyössä toteutetut projektit, opinnäytetyö ja
käytännön harjoittelu mahdollistavat työelämään tutustumisen ja verkostoitumisen jo opintojen aikana.
Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan opiskelijavaihdossa kumppanikorkeakoulussa Euroopassa, Aasiassa tai Yhdysvalloissa.
Opintoihin sisältyvä harjoittelujakso on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Opiskelijavaihdon
lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus hakea kansainvälisiin kaksoistutkinto-ohjelmiin, jolloin osa
tutkinnosta opiskellaan kumppanikorkeakoulussa
Saksassa tai Yhdysvalloissa. Valmistuessaan kotikorkeakoulusta opiskelija saa tutkinnot sekä
Oamkista että ulkomaisesta korkeakoulusta.

Tradenomi (AMK), liiketalous
210

opintopistettä /
3,5 vuotta

Liiketalouden opinnoissa yhdistyvät teoriaopinnot, käytännön projektit,
kieliopinnot sekä menetelmäosaaminen. Opinnot alkavat kaikille
yhteisillä perusopinnoilla, joiden aikana tutustutaan liiketalouden eri
osa-alueisiin.

Yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö alkaa heti opintojen alussa, ja näin päästään soveltamaan opittua teoriatietoa käytännön
esimerkkien kautta. Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Toisesta opiskeluvuodesta alkaen opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa osaamispolun
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mukaisesti, joiden laajuus on 30–45 opintopistettä. Tarjolla olevat osaamispolut suunnitellaan liiketalousalan kehityksen ja alueen työelämän tarpeiden perusteella. Ammattiopinnoissa on myös kaikille yhteisiä, laaja-alaisesti alalle harjaannuttavia
projekteja ja hankkeita.

Terwa-akatemiaan siirtyvät opiskelijat perustavat opiskelijatiimeissä yrityksiä, joissa liiketoimintaa harjoittamalla ja samalla kirjallisuutta lukemalla hankitaan vankka ammattitaito yritystoiminnan
käynnistämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.
Akatemian valmentajat ovat opiskelijoiden tukena
opinnoissa.

erityyppisiin työelämälähtöisiin projekteihin ja toimeksiantoihin. Näissä projekteissa toimitaan
usein moniammatillisissa tiimeissä, joissa on opiskelijoita useilta koulutusaloilta ja eri maista –
aivan kuten työelämässäkin. Projektit myös harjaannuttavat työelämässä yhä tärkeämpiä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Osa opintokokonaisuuksista toteutetaan joustavasti opiskelijaryhmän koostumuksen mukaan
joko suomeksi tai englanniksi. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään kansainvälinen korkeakouluyhteistyö ja suorittamaan osan opinnoista ulkomailla. Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut
ammattiopinnot sisällytetään osaksi tutkintona.

Valmistuvalla liiketalouden tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys yritysten ja organisaatioiden
toiminnasta sekä ymmärrys taloudellisen toiminnan merkityksestä. Hän pystyy toimimaan yrittäjänä tai liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä ja hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot sekä kielitaitoa
toimia kansainvälistyvässä yrityskentässä.

Kattava ja monipuolinen yhteistyöverkosto sekä
projektiopinnot antavat mahdollisuuden useisiin

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
210

opintopistettä /
3,5 vuotta

Tietojenkäsittelyn tradenomilla on monipuoliset työelämässä tarvittavat
tieto- ja viestintätekniikan tiedot ja taidot, mm. ohjelmointitaidot
sekä taito kehittää digitaalisia tuotteita ja palveluita organisaatioiden
liiketoiminnan tukemiseen.

Digitaalisia tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi
erilaiset pelit, yritysten verkkosivut, -kaupat ja -palvelut, sosiaalisen median sovellukset, mobiilipalvelut sekä IoT-teknologiaan perustuvat palvelut.
Tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä käytetään projektimaista oppimista ja uusimpia laiteriippumattomia frontend-tekniikoita. Opintojen aikana
opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan interaktiivisia verkkopalveluja sekä toimitaan eri rooleissa ja tehtävissä opiskelun aikaisissa projekteissa. Liiketalouden ja markkinoinnin
perusteiden opiskelemisen jälkeen osataan soveltaa teoriaa organisaatioiden liiketoiminnan tarpeisiin ja hyödyntää tietojenkäsittelyn sekä digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuuksia organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisessä eri
osa-alueilla. Opiskelu rytmittyy toisiaan seuraaviin
moduuleihin, joissa opitaan ensin uusia tietoja ja

taitoja, ja sitten sovelletaan niitä käytäntöön erilaisissa projektitöissä.
Koulutus valmistaa tietojenkäsittelyn ammattilaisia
alan erilaisiin tehtäviin. Kaikki alan tehtävät vaativat loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä.
Tämän lisäksi tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja sekä suomeksi että englanniksi. Halutessaan opiskelija voi myös käydä opiskelemassa
jossakin Oamkin lukuisista kansainvälisistä partnerikouluista.
Koulutukseen kuuluu 30 opintopisteen harjoittelu
työelämässä, 15 opintopisteen opinnäytetyö sekä
työelämälähtöisiä projektiopintoja. Opiskelija pystyy
erikoistumaan vapaasti valittavien opintojen, projektien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta haluamalleen alalle. Erikoistumisaloja voivat olla esimerkiksi
peliala, frontend-osaaja ja verkkokauppaosaaja.

HAKIJAN OPAS 2017 :: 15

Luonnonvara-alan

ammattikorkeakoulututkinto
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Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot
240

opintopistettä /
4 vuotta

Luonnonvara-ala on toimialana vakaa. Se turvaa hyvän työllistymisen
ja tarvetta on monenlaisille osaajille. Perusmaatalous teknistyy ja
tuotantorakenne kehittyy kohti suurempia yksiköitä. Samaan aikaan
maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu. Ympäristönäkökohtien
kasvava painoarvo edistää niihin erikoistuvan agrologin työllistymistä.

Agrologi osaa käyttää erilaisia analysointi- ja suunnittelumenetelmiä maatalous- ja ympäristöalalla.
Agrologi tuntee alkutuotannon biologiset perusteet
ja prosessit, ja pystyy toimimaan alan kehittäjänä
ja asiantuntijana sekä itsenäisenä yrittäjänä.
Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syvennät osaamistasi ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia
ongelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimeisimpään tietoon ja
työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen.

Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat kasvituotanto, kotieläintalous, metsätuotanto, bioenergia, ympäristönhoito, yrittäjyys ja johtaminen.
Harjoittelu, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydentää käytännön työtaitoja ja tutustuttaa
tuleviin ammattitehtäviin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
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Sosiaali- ja
terveysalan

ammattikorkeakoulututkinto
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Bioanalyytikko (AMK)
210

opintopistettä /
3,5 vuotta

Bioanalyytikon (AMK) keskeisiä työtehtäviä ovat asiakaspalvelu,
näytteenottotoiminta, vieritestaus, näytteiden analysointi ja
tulosten arviointi sekä osallistuminen laboratoriopalvelujen
laadunhallintaan.

Bioanalyytikon työ perustuu luonnontieteelliseen ja
lääketieteelliseen tietoon, jota täydentää mm. hoitotieteen ja käyttäytymistieteiden osaaminen. Monissa tehtävissä tarvitaan teknistä osaamista ja
kädentaitoja. Mikroskopointi edellyttää visuaalista hahmottamista sekä värien ja rakenteiden erottamista.
Ammattiopinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat
ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena.
Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hemato-

logiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös potilas- ja näytetutkimusten preanalyyttiset suositukset sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta
laboratoriotutkimuksiin kuuluvat ammattiopintoihin.
Opinnot koostuvat ammattiopinnoista, viestintäopinnoista, tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista sekä harjoitteluista. Työelämäharjoittelua
voi suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea,
myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista.

Ensihoitaja (AMK)
240

opintopistettä /
4 vuotta

Ensihoitajakoulutuksessa opiskellaan sairaalan ulkopuolisen
ensihoitotyön asiantuntijaksi ja kehittäjäksi. Ensihoitaja (AMK):n
erityisosaamista ovat hoitotasoinen ensihoito, eli valmius antaa
tehohoidon tasoista hoitoa sairaalan ulkopuolella, sekä ensihoidon
johtamisosaaminen.

Potilaan tarkkailu ja hoito ambulanssikuljetuksen
aikana korostuvat Pohjois-Suomessa pitkien välimatkojen vuoksi. Hoitotason ensihoitaja on vastuussa sekä potilaista että alaisuudessaan toimivien ambulanssien ja henkilöstön koordinoinnista
ja ohjauksesta.
Ensihoitajalla on hyvä paineensietokyky, paljon
tietoa ja taitoa sekä halu kehittyä koko ajan. Hän
osaa tutkia äkillisesti sairastuneen ja vammapotilaan, määritellä työdiagnoosin, tehdä päätöksiä,

käyttää ensihoidon hoito- ja viestintäteknologiaa sekä toteuttaa lääkehoitoa itsenäisesti tai hoito-ohjeeseen perustuen. Hoidon vaikutusten ennakointi ja komplikaatioihin varautuminen kuuluvat ensihoitajan ammattitaitoon. Ensihoitaja toimii
vaativissakin hoitotilanteissa maltillisesti ja potilasta kunnioittaen, samoin tehdessään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Työhön kuuluu
myös potilaiden kiireetöntä tutkimista, hoidon tarpeen asiantuntija-arviointia, jatkohoidon suunnit-
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telua ja ohjausta. Sairaanhoito-osaaminen on osa
ensihoitajan ammattitaitoa.
Ensihoitajaopinnot perustuvat monitieteelliseen
tietoon, jossa hoitotieteellinen, luonnontieteellinen ja lääketieteellinen tieto korostuvat. Sairaanhoitoa opiskellaan ensihoidon opintojen rinnalla
koko koulutuksen ajan. Opiskelu sisältää simulaatio- ja toimenpideharjoituksia sekä harjoittelua eri

puolilla Suomea. Teoriaopiskelu tapahtuu enimmäkseen ohjatusti verkko-opintoina ja itsenäisesti. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä.
Opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina, hankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla. Riittävä
osaaminen varmistetaan mm. lääkehoito- ja tasokokeilla. Ensihoitotyössä ja ensihoidon opiskelussa tarvitaan hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa.

Fysioterapeutti (AMK)
210

opintopistettä /
3,5 vuotta

Fysioterapeutti (AMK) on kuntoutuksen ammattilainen, joka osaa
analysoida, edistää ja ylläpitää eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja
toimintakykyä tutkittuun tietoon perustuvien asiakaslähtöisten
fysioterapiamenetelmien avulla.

Hän osaa tukea asiakastaan vahvistamaan liikkumis- ja toimintakykyään, terveyttään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan omassa ympäristössään
sekä tarvittaessa muokkaamaan ympäristöä ja
hankkimaan apuvälineitä asiakkaansa voimavarojen optimaalisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi.
Fysioterapeutti osaa motivoida, ohjata ja kannustaa asiakkaitaan ja heidän läheisiään omatoimisessa liikkumis- ja toimintakyvyn harjoittamisessa
ja kuntoutumisessa. Fysioterapeutti osaa toimia
liikkumis- ja toimintakyvyn edistämisen asiantuntijana sekä itsenäisesti että asiakkaan kuntoutusprosessia suunnittelevan ja toteuttavan monitoimijaisen tiimin jäsenenä.
Fysioterapian tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien yhteisistä opinnoista ja fysioterapian perus- ja ammattiopinnoista. Fysioterapian tutkinto-ohjelman
perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva fysioterapian asemas-
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ta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä
ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija fysioterapian yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito.
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää
opiskelija ihmisen toimintakyvyn kannalta keskeisiin ilmiöihin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään fysioterapian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä.
Fysioterapeutit työskentelevät ensisijaisesti sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuskeskuksissa, fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai muissa julkisissa tai yksityisissä sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä hyvinvointialan organisaatioissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Lisäksi fysioterapeutteja on mm. erityiskoulujen, potilasjärjestöjen sekä kolmannen sektorin
palveluksessa.

Kätilö (AMK)
270

opintopistettä /
4,5 vuotta

Kätilö on asiantuntija seksuaali- ja lisääntymisterveyden eri osaalueilla; raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen,
terveen vastasyntyneen ja perheen hoitotyössä sekä gynekologisen
potilaan hoitotyössä. Työhön kuuluvat myös seksuaalineuvonta,
perhesuunnittelun ohjaus, vanhemmuuteen kasvun ja synnytykseen
valmistautumisen tukeminen.

Kätilöopinnot edellyttävät opiskelijalta vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja aktiivisuutta. Kätilönä työskennellessä edellytetään myös kykyä
ennakointiin ja itsenäiseen päätöksentekoon. Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ovat tärkeitä kohdatessa erilaisissa elämäntilanteissa olevia yksilöitä ja perheitä. Pohjois-Suomessa kätilötyön erityishaasteita ovat mm. maahanmuuttajat,
monisynnyttäjät ja pitkät välimatkat, jotka tuovat
haasteita synnyttäjän terveydentilan arviointiin.
Kätilökoulutuksessa suoritetaan ensin sairaanhoitajan opinnot. Sairaanhoitajan osaamisalueissa korostuvat sairaanhoitotyön sekä perus- että
soveltava osaaminen (ks. sairaanhoitaja). Kätilötyön syventävissä opinnoissa opiskellaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä kokonaisuuksia. Näitä osaamisalueita ovat mm. raskauden ja
synnytyksen aikainen sekä synnytyksen jälkeinen
kätilötyö, terveen ja erityistarkkailua tarvitsevan

vastasyntyneen kätilötyö sekä eri-ikäisten naisten
kätilötyö. Opiskelu sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja
seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina, hankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla.
Kätilö (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sekä kätilönä että sairaanhoitajana.
Koulutus täyttää sairaanhoitaja- ja kätilökoulutuksesta annettujen EU-direktiivien vaatimukset.
Kätilöt voivat työskennellä hoito- ja kätilötyön tehtävissä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä
erilaisissa järjestöissä. Kätilöt voivat toimia myös
itsenäisinä ammatinharjoittajina.
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Optometristi (AMK)
210

opintopistettä /
3,5 vuotta

Optometristin (AMK) tuottamiin palveluihin kuuluvat silmän taittovoiman
määrittäminen, optisten apuvälineiden määrääminen ja silmäsairauksien
tunnistaminen. Optometristi valitsee asiakkaalle näönkorjausratkaisun,
määrää, valmistaa ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä muut optiset
apuvälineet.

Optometristi ohjaa asiakkaita näköön, näkemisen
ongelmiin ja niiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. Optometristi toimii itsenäisenä näkemisen ja
näönhuollon asiantuntijana sekä työskentelee yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa kehitettäessä ratkaisuja näkemisen ja ympäristön näkemiseen vaikuttavien puutteiden parantamiseksi.
Optometristin asiantuntijuus perustuu näköjärjestelmän, näkökyvyn sekä silmäsairauksien tuntemiseen. Lisäksi tarvitaan näöntarkastuksen menetelmien sekä silmien terveydentilan tutkimisen
menetelmien osaamista. Ammattitaidon perustana on optometrian teoreettinen ja käytännöllinen
terveystekninen osaaminen. Ammatillinen osaaminen rakentuu soveltuville matemaattis-luonnontie-

teellisille opinnoille, näönhuollon ja silmälasiteknologian opinnoille sekä lääketieteellisille opinnoille.
Koulutus sisältää runsaasti kädentyön ja asiakastyön harjoituksia koululla ja käytännön ohjattuna
harjoitteluna optikkoliikkeissä. Koulutukseen sisältyy työelämäyhteyksiä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeita. Lisäksi on mahdollisuus
kansainväliseen opiskelijavaihtoon.
Optometristit työskentelevät optikkoliikkeiden
sekä yksityisen terveydenhuollon näön tutkimisen
ja erilaisten näkötilanteiden tarpeet tuntevina asiantuntijoina. Optometristeja työskentelee myös
työterveyshuollossa, keskussairaaloissa tai muissa asiantuntijatehtävissä.

Röntgenhoitaja (AMK)
210

opintopistettä /
3,5 vuotta

Röntgenhoitaja (AMK) osaa toteuttaa eri-ikäisten eri sairauksia
sairastavien potilaiden röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja
magneettitutkimuksia, työskennellä isotooppihoidoissa ja
kuvantaohjatuissa toimenpiteissä sekä toteuttaa sädehoitoa.

Röntgenhoitajan ammatillisessa toiminnassa turvallisuus korostuu monella tavalla kuten esimerkiksi kuvantamislaitteita käytettäessä, säteilyn
vaikutusten tuntemisessa, laatutyössä, terveydenhuollon tietojärjestelmien käytössä ja potilaan
voinnin tukemisessa tutkimus- ja hoitotilanteissa.
Koulutuksen tietopuoliset opinnot koostuvat radiografia- ja sädehoitotyön, terveysalan ja viestin-
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nän opinnoista sekä tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista ja opinnäytetyöstä. Tietopuoliset opinnot ja harjoittelun opiskeltuaan opiskelija
osaa työskennellä radiografia- ja sädehoitotyössä
potilaslähtöisesti kyeten perustelemaan toimintansa röntgenhoitajan ammatin tietoperustalla. Sekä
tietopuolisia opintoja että harjoittelua voi opiskella
myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Sairaanhoitaja (AMK)
210

opintopistettä /
3,5 vuotta

Sairaanhoitaja vastaa potilaiden hoitotyön suunnittelusta,
toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hän hallitsee
tavallisimmat kliiniset hoitotoimenpiteet ja osaa seurata hoidon
vaikuttavuutta.

Sairaanhoitajan työn osaamisalueita ovat hoitotyön suunnittelu ja päätöksenteko, eettinen ja terveyden edistämisen osaaminen, moniammatillinen
yhteistyö ja johtaminen sekä vuorovaikutus-, ohjaus- ja hoitotyön toimintojen osaaminen. Sairaanhoitajan tärkeä vastuualue on turvallinen lääkehoito. Sairaanhoitaja työskentelee yhdessä muiden
asiantuntijoiden kanssa hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita noudattaen.
Sairaanhoitajaopinnot edellyttävät opiskelijalta
suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat hoitotyön perusteet, kliininen hoitotyö sekä eri ikäisten
potilaiden/asiakkaiden ja perheiden sairaanhoitotyö kodeissa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa. Syventävät
opinnot suoritetaan kahden viimeisen lukukauden
aikana tai kun opiskelija on suorittanut hoitotyön
perus- ja ammattiopintoja noin 140 op. Opiske-

lijalla on mahdollisuus syventää sairaanhoitajan
osaamistaan hyödyntäen sekä Oulun että Oulaisten kampusten tarjontaa. Valittavia vaihtoehtoja
on useita, mm.: asiakasvastuinen hoitotyö, gerontologinen hoitotyö, Inhospital Accident and Emergency Nursing, lasten, nuorten ja perheen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, sisätauti-kirurginen hoitotyö,
tehohoitotyö sekä digitalisaatio ja teknologia hoitotyössä.
Sairaanhoitajakoulutus sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidon klinikoilla ja yksityisissä hoitolaitoksissa
eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu toteutetaan ohjatusti verkkoa hyödyntäen, study
grou peissa ja itsenäisesti opiskellen. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä.

Sosionomi (AMK)
210

opintopistettä /
3,5 vuotta

Sosionomiopinnot kiinnostavat sellaista hakijaa, joka haluaa tehdä työtä
ihmisten parissa. Koulutuksen tavoitteena on opiskelijan kehittyminen
asiantuntevaksi ihmisten arkielämän tukijaksi ja toiminnan kehittäjäksi.
Hänellä on sellaista luovaa osaamista ja neuvokkuutta, jota tarvitaan
asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvoinnin edellytysten luomiseksi.

Opiskelija suuntaa opintojaan sen asiakasryhmän
ja toimintaympäristön mukaan, joiden parissa hän
haluaa työskennellä, esimerkiksi aikuissosiaalityö, lastensuojelu, mielenterveystyö, nuorisotyö,

päihdetyö, vammaistyö, vanhustyö tai varhaiskasvatus.
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Sosionomi (AMK) osaa työskennellä muuttuvassa ja monimutkaistuvassa yhteiskunnassa sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden
mukaisesti. Tältä pohjalta hän osaa kehittää toimintaa ja hyvinvointipalveluja yksilön, yhteisön ja
yhteiskunnan näkökulmasta. Hän osaa soveltaa
tuen ja ohjauksen tavoitteellisia menetelmiä asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä sekä osaa analysoida hyvinvointipalveluiden
muutoksia. Lisäksi sosionomi (AMK) osaa kehittää
asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa osallisuuteen perustuvia, eettisesti kestäviä palveluja

verkostoituvissa asiakasprosesseissa ja palvelujärjestelmissä.
Tutkinto antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin, kun suorittaa voimassa olevan lainsäädännön mukaiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat 60 opintopisteen
laajuiset opinnot. Nämä on mahdollista suorittaa
Oamkissa. Tutkinto antaa myös pätevyyden hakeutua oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin
koulukuraattorin tehtäviin.

Suuhygienisti (AMK)
210

opintopistettä /
3,5 vuotta

Suuhygienistin työssä painottuvat asiakaslähtöinen terveyden
edistäminen ja moniammatillinen yhteistyö. Suuhygienistin tehtäviin
sisältyvät mm. suun terveystarkastukset, hammas- ja suun sairauksien
ehkäisy, oikomishoidon osatehtävät sekä kiinnityskudosten varhais- ja
ylläpitohoito.

Myös esteettinen hammashoito sisältyy suuhygienistin työhön. Hänellä on valmiudet lähiesimiestehtäviin sekä alan kehittämistyössä tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen.
Koulutuksen keskeiset opintokokonaisuudet ovat
opiskelu- ja viestintäopinnot, tutkimus-, kehittämisja johtamisopinnot, sosiaali- ja terveydenhuollon
perusteet, suun terveydenhoitotyö sekä terveyden edistäminen
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Suun terveydenhuollon koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston hammaslääketieteen koulutuksen, suun terveydenhoidon yrittäjien ja terveyskeskusten suun terveydenhuollon
ammattilaisten kanssa. Keskeiset kansainvälisen
vaihdon yhteistyökumppanit ovat Italiassa, Portugalissa ja Hollannissa.

Terveydenhoitaja (AMK)
240

opintopistettä /
4 vuotta

Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön,
terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija.
Tärkeitä osaamisalueita ovat sairaanhoitajan valmiuksien lisäksi
terveyden edistäminen ja eri-ikäisen yksilön, perheen ja yhteisön
terveydenhoitotyö, terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
ja yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö sekä terveydenhoitotyön
johtaminen ja kehittäminen.

Terveydenhoitaja työskentelee eri-ikäisten terveyden edistämiseksi vastaanotoilla, kotihoidossa,
sairaaloissa, järjestöissä, projekteissa sekä sairaanhoitotyössä vastaanotoilla ja sairaaloissa.
Terveydenhoitaja osaa edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä osaa ehkäistä
sairauksia. Hän osaa vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti.
Työ edellyttää taitoa ja rohkeutta ottaa puheeksi asiakkaan terveyteen liittyvät asiat elämänkulun kaikissa vaiheissa. Terveydenhoitajan asiantuntijuudessa korostuu kriittinen ajattelu, itsenäinen päätöksenteko ja vastuullisuus sekä kyky
toimia moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä.
Terveydenhoitajakoulutuksen sairaanhoitajan
osaamisalueessa korostuu sairaanhoitotyön perusosaamien ja sairaanhoitotyön soveltava osaaminen (ks sairaanhoitaja). Terveydenhoitajatyön

syventävissä opinnoissa keskeisiä osaamisalueita ovat terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn menetelmäosaaminen, terveydenhoitajatyön eri osa-alueet ja terveydenhoitajatyön kehittäminen.
Terveydenhoitajakoulutus toteutetaan lähi- ja etäopiskelujaksoista koostuvana monimuotokoulutuksena. Opiskelu edellyttää opiskelijalta vastuunottamista omasta opiskelusta ja taitoa ryhmässä työskentelyyn. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu
suurelta osin verkko-opiskeluna. Lähijaksoilla työtapoina on mm. simulaatioharjoituksia ja työpajoja. Sairaanhoitotyön ja terveydenhoitajatyön käytännön osaamista opiskellaan harjoitteluissa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä.
Terveydenhoitaja (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana, sillä terveydenhoitajakoulutus
antaa myös EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden.
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Toimintaterapeutti (AMK)
210

opintopistettä /
3,5 vuotta

Toimintaterapeutin (AMK) tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan
arjessa eläminen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Taitoja ja
mielenkiintoja vastaavan toiminnan löytäminen yhdessä asiakkaan
kanssa on toimintaterapeutin tärkeä osaamisalue.

Toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ihminen tekee ja ajattelee: itsestä huolehtimista, koulunkäyntiä, työtä, lepoa, leikkiä, kotielämän ja vapaa-ajan toimintoja. Toimintaterapeutti osaa analysoida toimintoja ja ympäristöjä sekä soveltaa niitä
niin, että ne tukevat asiakkaan valintoja ja osallistumista sekä edistävät hänen hyvinvointiaan.
Toimintaterapia on näyttöön perustuvaa kuntoutusta, jossa keskiössä on yhdessä tekeminen asiakkaan, hänen läheistensä ja eri asiantuntijoiden
kanssa. Toimintaterapian suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on aina asiakkaan toimintakyvyn
arviointi. Toimintaterapeutti osaa käyttää erilaisia
asiakaslähtöisiä arviointimenetelmiä: haastattelua
ja toiminnan havainnointia, itsearviointimenetelmiä, testejä ja projektiivisia menetelmiä. Arvioinnin perusteella tehdään yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma yksilöllisesti ja/tai ryhmässä toteu-
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tettavaksi, jotta asiakkaan toimintakyky edistyisi
esimerkiksi kotona pärjäämisen tai koulunkäymisen suhteen. Terapeuttisen yhteistyösuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen vaativat terapeuttisia
taitoja mm. kykyä kuunnella asiakasta, läsnäoloa,
rohkeutta ja luovuutta.
Toimintaterapeutti osaa suunnitella ja toteuttaa
toiminnallisia ja esteettömiä ympäristöjä sekä mukauttaa niitä asiakkaan tarpeiden mukaan. Hänellä
on asiantuntemusta olla kehittämässä yhteiskunnan palveluja. Luovuus, innovatiivisuus ja sisäinen
yrittäjyys kehittyvät osallistumalla työelämälähtöisiin opintoihin ja hankkeisiin.
Toimintaterapeutti voi työskennellä esimerkiksi
sairaaloissa, terveyskeskuksissa, palveluasumisen yksiköissä, kuntoutuskeskuksissa, päiväkodeissa, erityiskouluissa, järjestöissä ja yrittäjinä.

Tekniikan

ammattikorkeakoulututkinto
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Bachelor of Engineering (BEng), Information
Hakuaika 10.–25.1.
Technology
240

opintopistettä /
4 vuotta

Tietotekniikka on välttämätön osa lähes jokaisella elämänalueella
ja tarve IT-alan osaajista kasvaa jatkuvasti. Englanninkielinen
tietotekniikan insinöörikoulutus on tarkoitettu sekä suomalaisille että
kansainvälisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet luomaan uraa
kansainvälisissä työyhteisöissä Suomessa tai ulkomailla.

Opinnot suuntautuvat internetpalveluihin ja ammattiopinnot koostuvat pääosin ohjelmistokehityksestä, web-teknologioista, käytettävyysopinnoista sekä liiketoimintaopinnoista. Opintoihin sisältyy
laaja-alaisesti ohjelmointia sekä ohjelmistosuunnittelua ja -kehitystä. Myös peliohjelmointia on mahdollisuus opiskella. Tietotekniikan insinööri tarvitsee työssään tekniikan osaamisen lisäksi myös
matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden
kielten sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja
taitoja. Koulutus antaa valmiudet myös näihin.

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet lukemattomiin uramahdollisuuksiin niin Suomessa kuin ulkomailla. Valmistuneilla on laaja ymmärrys ja taidot
toimia niin ohjelmistosuunnittelussa, tuotekehittelyssä kuin asiantuntijana tietotekniikan alalla. He
pystyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia
Internet-palveluita ja sovelluksia PC-, Linux- ja mobiiliympäristöihin. He hallitsevat myös keskeiset
web-teknologiat ja verkkoprotokollat, palvelinteknologian sekä käyttöliittymäsuunnittelun.

Insinööri (AMK), energia- ja
ympäristötekniikka
240

opintopistettä /
4 vuotta

Energiatekniikan koulutuksessa opiskelija voi painottaa opintojaan
erityyppisiin energiaratkaisuihin. Opinnoissa käsitellään laajasti erilaisia
energian tuotantolaitoksia ja niihin liittyviä vaihtoehtoja sekä energian
käyttöön, jakeluun, ohjaukseen ja ympäristötekniikkaan liittyviä
kysymyksiä.

Opintoja voi painottaa erityyppisten energian tuotantolaitoksien suunnitteluun ja toteutukseen sekä
energian käyttöön ja ohjaukseen. Jos opiskelija
keskittyy opinnoissaan enemmän ympäristötekniikkaan, voi hän hyödyntää myös laadukkaita kemian ja ympäristötekniikan laboratorioitamme.
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Opiskelija voi suunnata opintojaan valinnaisten
ammattiaineiden ja vapaasti valittavien opintojaksojen avulla. Koulutuksessa on myös paljon kaikille yhteisiä opintoja.

Opintojen aikana työskennellään Oamkin omissa
laboratorioissa ja testataan muun muassa polttoaineita, palamista, vedenkäsittelyä ja korroosiota.
Tavoitteena on, että valmistunut energiatekniikan
insinööri ymmärtää eri energiamuotoihin liittyviä

prosesseja ja osaa testata ilmiöitä myös laboratoriossa ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelija pääsee tekemään projektiopintoja ja opinnäytetöitä tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Insinööri (AMK), konetekniikka
240

opintopistettä /
4 vuotta

Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, joiden taitoihin
kuuluvat konealan ammattiosaamisen lisäksi tietotekniset valmiudet,
tuotekehitystaito, yrityksen logistiikan perusasiat ja kustannustietous
sekä ammatissa tarvittavan vieraan kielen hallinta ja ihmisten tarpeiden
huomiointi teknologian soveltamisessa.

Tutkinnon suorittaminen antaa valmiuksia toimia
erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä elinkeinoelämän eri aloilla.
Opiskelija valitsee ensimmäisen vuoden keväällä
yhden kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta:
		 auto- ja kuljetustekniikka
		 koneautomaatio
		 tuotantotekniikka.
Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa perehdytään ajoneuvotekniikkaan,
autoelektroniikkaan, polttomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Oppimisympäristöön kuuluu myös
yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista. Keskeisiä vahvuusalueita ovat moottorinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testaus-

menetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa
Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään moniteknisten laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Teollisuuden
koneautomaatioprojekteissa asiantuntijana toimiminen edellyttää tekniikan eri alojen hallintaa, teknistaloudellista kokonaisnäkemystä sekä asiantuntemusta projektitoiminnasta. Koulutus antaa myös
hyvät valmiudet tietokoneavusteiseen tuotekehitystoimintaan.
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa syvennytään alihankintayritysten ja teollisuuden tuotanto- ja valmistusjärjestelmiin, tuotannon laatuun
ja sen hallintaan sekä tuotannon logistiikkaan.
Suuntautumisvaihtoehdossa työskennellään tiiviissä yhteistyössä kone-, metalli- ja muun teollisuuden kanssa. Yhden lukukauden opinnot suoritetaan ohjattuina projektitöinä teollisuusyrityksissä.
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Insinööri (AMK), rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka
240

opintopistettä /
4 vuotta

Koulutamme Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin rakentamisja yhdyskuntatekniikan ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet
elinikäiseen oppimiseen ja kansainväliseen toimintaan. Koulutuksessa
on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: talonrakennustekniikka ja
yhdyskuntatekniikka.

Molemmat suuntautumisvaihtoehdot toteutetaan,
mikäli niihin on riittävästi opiskelijoita. Suuntautumisvaihtoehtovalinta tehdään ensimmäisenä lukuvuonna.
Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdon
opiskelija saa valmiudet talonrakentamisen monipuolisiin suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- ja tarkastustehtäviin sekä uudis- että korjausrakentamisen
alalle. Vaihtoehtoisilla opinnoilla voi syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan.
Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehdon
opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa tie- ja

liikennealan hankkeiden sekä vesihuolto-, vesirakentamis-, vesistö- ja ympäristöhankkeiden tutkimus-, suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä. Siinä
perehdytään myös ympäristövaikutusten arviointiin, maankäytön suunnitteluun sekä maisema- ja
ympäristörakentamiseen.
Tutkinnon suorittanut voi toimia suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamistehtävissä, kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä asiantuntija- ja
opetustehtävissä talonrakennus- ja yhdyskuntatekniikan alalla.

Insinööri (AMK), sähkö- ja
automaatiotekniikka
240

opintopistettä /
4 vuotta

Sähkö on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Ei ole teollisuuden
alaa tai elinkeinoa, jonka toiminta ja kehittyminen eivät riippuisi
sähköteknisistä ratkaisuista. Myös automaatiota on kaikkialla: autoissa,
kotien lämmityksessä ja turvallisuusratkaisuissa sekä järjestelmissä,
joilla varmistetaan puhtaan veden, energian ja ruuan saanti.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta saa
monipuolisen perustan erityisesti suunnittelu- ja
projektitehtäviin.
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Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:
automaatiotekniikka ja sähkötekniikka. Suuntautumisvaihtoehto valitaan opintojen alkupuolella. Au-

tomaatiotekniikassa keskitytään prosessi-, mittaus-, säätö- ja sähkötekniikkaan. Syventävät opinnot painottuvat seuraaville automaatiotekniikan
sovellusaloille: prosessi-, kappaletavara-, kiinteistö- ja teollisuusautomaatio sekä automaation informaatiojärjestelmät.
Sähkötekniikan opinnoissa keskitytään sähköisen talotekniikan sekä sähkövoimatekniikan teemoihin. Opinnot antavat valmiuksia toimia sähkön
tuotantoon, siirto- ja jakeluverkkoihin, sähkökäyttöihin, kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin ja
sähkösuunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Opintoi-

hin sisältyy myös ohjaus- ja automaatiotekniikkaa,
jota sovelletaan älykkäissä sähköverkoissa, energiatehokkaissa sähkökäytöissä sekä asumismukavuutta ja turvallisuutta edistävissä sähköteknisissä ratkaisuissa.
Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot
täyttävät sähköpätevyys 1:n koulutussisältöjä koskevat vaatimukset. Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto täyttää sähköpätevyys 2:n koulutusvaatimuksen, kun opiskelija suuntaa tutkintoon
sisältyvät valinnaiset 15 opintopistettä sähkötekniikkaan.

Insinööri (AMK), talotekniikka
240

opintopistettä /
4 vuotta

Koulutuksessa suuntaudutaan LVI-tekniikkaan ja opintojen
keskeisiä aihealueita ovat sisäilmasto-, ilmastointi-, lämmitys- ja
jäähdytystekniikka, vesihuolto ja kiinteistöautomaatio.

Talotekniikan insinöörit osaavat toteuttaa terveellisiä ja viihtyisiä asuin- ja työympäristöjä ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan teknologian
keinoin. Koulutus antaa valmiudet toimia suunnittelu-, projektinhoito- ja rakennuttamistehtävissä,
kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä asiantuntija- ja opetustehtävissä LVIA-alalla.

Suoritettu tutkinto antaa koulutuksellisen pätevyyden seuraaviin tehtäviin (tehtävien vaatima työkokemus on mahdollista hankkia vasta valmistumisen jälkeen): kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen sekä ilmavaihtolaitteistojen rakentamisesta
vastaavat työnjohtajat, ilmanvaihtotöiden vastaava suunnittelija, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston vastaava suunnittelija sekä energiatodistuksen laatija.
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Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
240

opintopistettä /
4 vuotta

Tietotekniikkaa tarvitaan maailmanlaajuisesti kaikilla ammattialoilla,
ja osaajien tarve kasvaa koko ajan. Tietotekniikan insinööri
osaa suunnitella ja toteuttaa elektronisia laitteita tai erilaisia
ohjelmistoratkaisuja. Hän toimii työyhteisössään aktiivisesti ja kehittää
omaa työtänsä.

Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:
laite- ja tuotesuunnittelu sekä ohjelmistokehitys.
Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen lukukauden jälkeen. Laite- ja tuotesuunnittelussa
opiskellaan mikroprosessoriohjattujen laitteiden
suunnittelua. Opinnoissa keskitytään elektroniikkaan, tietoliikenteeseen, IoT-järjestelmiin, painettuun elektroniikkaan sekä laiteläheiseen ohjelmointiin.

Ohjelmistokehityksessä opiskellaan työasemien,
mobiilien ja sulautettujen laitteiden ja IoT-järjestelmien ohjelmistojen kehittämistä sekä ohjelmistoprosessien hallintaa. Lisäksi on mahdollista opiskella pelien kehittämistä.
Valmistuneella on monipuoliset tiedot ja taidot toimia suunnittelijana, tuotekehittäjänä tai asiantuntijatehtävissä nopeasti kehittyvillä ja kansainvälisillä
elektroniikka- ja tietoteollisuusaloilla.

Rakennusarkkitehti (AMK)
240

opintopistettä /
4 vuotta

Rakennusarkkitehtikoulutus antaa vahvan osaamisen pohjoisen alueen
talonrakennuksen teknisten perusteiden hallintaan ja erityisesti
asuinrakennusten rakennussuunnitteluun. Koulutus on käytännönläheistä
ja tarjoaa hyvät valmiudet työelämään niin harjoitus-, projekti- kuin
opinnäytetöiden kautta. Opettajamme toimivat tiiviissä yhteistyössä
työelämän edustajien kanssa.

Koulutuksen painopisteitä ovat pientalosuunnittelu, maatalousrakentaminen, korjausrakentaminen,
pienimuotoinen teollisuustuotanto, mallintaminen
ja asiakaspalvelu.
Valmistuttuaan voi toimia monipuolisesti rakennussuunnittelussa ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittanut saa myös kelpoisuuden asetuksen mukaisiin A-luokan rakennussuunnittelijan
tehtäviin.

Keskeisiä osa-alueita ovat:
		 rakennusten toiminnallisuus, asuttavuus ja
käyttökelpoisuus
		 rakentamisen tietomallintaminen ja
visualisointi
		 korjausrakentaminen
		 kiinteistöjen ylläpito
		 elinkaariajattelu
		 materiaali- ja energiatehokkuus
		 rakennussuunnittelun projektijohto ja prosessit
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Rakennusmestari (AMK)
210

opintopistettä /
3,5 vuotta

Koulutuksesta valmistuu Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin
rakennusalan työnjohdon ja työmaatekniikan ammattilaisia, joilla on
valmiudet kehittyä vaativiin rakennustuotannon johtotehtäviin.

Opiskelija saa valmiudet talonrakennustyömaan
sekä tie-, vesi- ja maarakennustyömaan tuotannon
suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan.

Koulutuksen jälkeen voi toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana
työnjohtajana. Keskeisiä tehtäviä ovat mm. rakennustyömaiden tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävät sekä rakennusprojektien hallinta.
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Hakuohjeet ja
valintaperusteet

Ammattikorkeakoulututkintoon
johtava koulutus
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Kuka voi hakea?
Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa
932/2014.

Kelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon
johtavaan koulutukseen antavat:
		 suomalaisen lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto

Haussa olevan tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään 14.7./29.12.
klo 15. Hakukautena kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittavien määräaika 27.9./29.12.
klo 15.

		 kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB ja RP)
		 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen
suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava
aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen
ammatillinen tutkinto

Tutkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä, mikäli hakija hakee ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä ole EU- tai ETAmaan kansalainen.

		 suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen
tutkinto

Huom! Korkeakoulututkinnolla ei pääsääntöisesti

		 näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen
perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto

voi hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

		 ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa
hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin

Miten haetaan?
Korkeakoulujen kevään yhteishaussa on kaksi
hakuaikaa:
		 Ensimmäinen hakuaika on 10.–25.1.2017,

jolloin voi hakea englanninkielisiin koulutuksiin.
		 Toinen hakuaika on 15.3.–5.4.2017, jolloin
voi hakea suomenkielisiin koulutuksiin.
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
Kevään yhteishaussa on kaksi erillistä hakuaikaa, mutta hakutoiveet asetetaan silti yhteen hakemukseen toiveiden mukaiseen järjestykseen.
Hakukohteita voi olla korkeintaan kuusi. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen
jälkeen.

Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.
Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon.
Sähköisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa
mahdolliset ennakkotehtävät ja muut vaaditut
asiakirjat.
Valintakokeet järjestetään 19.4.–9.6.2017.
Tulosten valmistuessa tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää.
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Aloituspaikat ja valintatavat
Päivätoteutus
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Musiikkipedagogi (AMK)

Monimuotototeutus

Valintatapa 1
30

-

-

-

Tanssinopettaja (AMK)

17

-

-

-

Medianomi (AMK)

43

-

-

-

Valintatapa 1

Valintatapa 2B

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
BBA, International Business

16

24

-

-

Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely

20

20

-

-

Valintatapa 1

Valintatapa 3B

Valintatapa 1

Valintatapa 3B

130

70

50

10

Valintatapa 1

Valintatapa 3B

20

15

-

Valintatapa 2A

Tradenomi (AMK), Liiketalous
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinot

Valintatapa 1

Valintatapa 2A

Valintatapa 1

Bioanalyytikko (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

15

21

-

-

Ensihoitaja (AMK)

-

-

8

17

Fysioterapeutti (AMK)

11

21

-

15

Kätilö (AMK)

-

-

15

Optometristi (AMK)

10

18

-

-

Röntgenhoitaja (AMK)

8

20

-

-

Sairaanhoitaja (AMK)

10

20

11

19

Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen

-

-

18

17

Sosionomi (AMK)

21

39

13

17

Suuhygienisti (AMK)

10

16

-

-

Terveydenhoitaja (AMK)

-

-

13

12

Toimintaterapeutti (AMK)

10

22

-

-

Valintatapa 1

Valintatapa 2B

Valintatapa 1

Valintatapa 2B

40

-

-

-

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
BEng, Information Technology
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka

35

-

10

-

Insinööri (AMK), Konetekniikka

60

45

20

10

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

35

35

23

12

Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka

65

-

25

-

Insinööri (AMK), Talotekniikka

45

-

-

-

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka

40

40

-

-

Rakennusarkkitehti (AMK)

22

13

-

-

Rakennusmestari (AMK)

-

-

38

-
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Valintaperusteet
Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksessa on määritelty neljä eri valintatapaa. Valinta
suoritetaan

1) pelkän valintakokeen,
2) valintakokeen ja koulumenestyksen,
3) pelkän koulumenetyksen tai
4) valintakokeen ja työkokemuksen perusteella.
Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä
valintatavoista ovat käytössä kyseisessä hakukoh-

Valintatapa 1
Valintakoe

Valintatapa 2A

teessa, sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Oamkin käyttämät valintatavat aloituspaikkoineen on esitetty edellisellä sivulla. Järjestelmä
huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon.
Pohjakoulutuksen mukaan hakijat ovat mukana käytössä olevissa valintatavoissa eikä hakijan
tarvitse tätä itse valita. Valintatavoissa 2A/2B ja
3A/3B ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet ja muissa valintatavoissa kaikki hakijat.

Pisteet
40/70/100

Pisteet

Valintatapa 2B

Pisteet

Koulumenestys (YO-tutkinnon arvosanat)

30

Koulumenestys (YO-tutkinnon arvosanat)

Valintakoe

70

Valintakoe

40

Yhteensä

100

Yhteensä

100

Valintatapa 3A (ei käytössä Oamkissa)

Pisteet

Koulumenestys (YO-tutkinnon arvosanat)

30

Valintatapa 4 (ei käytössä Oamkissa)

Pisteet

Valintakoe

70

Työkokemus

30

Yhteensä

100

Valintatapa 3B

60

Pisteet

Koulumenestys (YO-tutkinnon arvosanat)

60

Poikkeuksina edellä esitettyihin valintatapoihin ovat rakennusarkkitehtikoulutus, joka sisältää valintatavasta riippumatta lisäksi soveltuvuuskokeen (50 pistettä) sekä rakennusmestarikoulutus, jossa huomioidaan
valintatavasta riippumatta rakennusalan työkokemus (30 pistettä).
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Koulumenestys
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ammatillisen tutkinnon koulumenestystä ei pisteytetä.
Vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetun suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta (IB, EB ja
RR) sekä ennen vuotta 1990 suoritetusta suomalaisesta ylioppilastutkinnosta tulee toimittaa todistusjäljennös hakuvaiheessa.
Koulumenestys pisteytetään seuraavasti:

Valintatapa 2A ja 3A
Ylioppilastutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

10

9

8

7

6

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

10

9

8

7

6

L/E

M

C

B

A

Paras kieli (vieras kieli tai toinen kotimainen),
pitkä (lyhyt tai keskipitkä)
Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista
(ennen v. 2006 kirjoittaneilla matematiikka tai reaali)

Valintatavat 2B ja 3B (lukuunottamatta tekniikka ja tietojenkäsittely)
Ylioppilastutkintotodistus
Äidinkieli
Paras kieli (vieras kieli tai toinen kotimainen),
pitkä (lyhyt tai keskipitkä)
Matematiikka
(lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006
kirjoittaneilla matematiikka tai reaali)
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20

19

17

12

10

20 (19)

19 (18)

17 (16)

12 (11)

10 (9)

20

19

17

12

10

Valintatavat 2B ja 3B, tekniikka
Ylioppilastutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

15

12

9

6

3

15

12

9

6

3

15 (10)

12 (8)

9 (6)

7 (4)

5 (2)

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli
Matematiikka, pitkä (lyhyt)
Fysiikan, kemian tai biologian reaalikoe
(v. 2006 tai sen jälkeen suoritettu)

Valintatavat 2B ja 3B, tietojenkäsittely
Ylioppilastutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

15

12

9

6

3

Paras kieli (vieras kieli tai toinen kotimainen),
pitkä (lyhyt tai keskipitkä)

15 (12)

12 (9)

9 (6)

6 (3)

3 (1)

Matematiikka, pitkä (lyhyt)

15 (12)

12 (9)

9 (6)

6 (3)

3 (1)

15

12

9

6

3

Paras reaali

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavan muuntokaavan mukaisesti:
matematiikka

EB-tutkinto
muu ainekohtainen koe

IB-tutkinto (Diploma)

Reifeprüfung-tutkinto

Suomalainen
ylioppilastutkinto

9,50–10,00

9,00–10,00

7 (Excellent)

13–15 pistettä

L (Laudatur)

8,50–9,45

8,00–8,95

6 (Very good)

10–12 pistettä

E (Eximia cum laude
approbatur)

7,00–8,45

7,00–7,95

5 (Good)

8–9 pistettä

M (Magna cum laude
approbatur)

6,00–6,95

6,00–6,95

4 (Satisfactory)

7 pistettä

C (Cum laude approbatur)

5,00–5,95

5,00–5,95

3 (Mediocre)

5–6 pistettä

B (Lubenter approbatur)

4,00–4,95

4,00–4,95

2 (Poor)

4 pistettä

A (Approbatur)

Huom. IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A-kieli, EB-tutkinnossa L1-kieli ja RP-tutkinnossa äidinkieltä vastaava kieli.
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Työkokemus
Oamkissa työkokemus on osa pisteytystä vain
rakennusmestarikoulutuksessa. Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu rakennusalan työkokemus, joka on kertynyt hakuajan loppuun mennessä. Kaksi kuukautta rakennusalan työkokemusta
tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.
Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on
työnantajan antama työtodistus. Työtodistuksesta
tulee ilmetä työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja
osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Kopiot työtodistuksista tulee lähettää ylimpään rakennusmestarikoulutuksen hakukohteeseen siten, että ne saapuvat hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo
15.00 (postileiman päiväys ei riitä).

Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa,
että hakija on tai on ollut YEL-vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7
tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman
työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain
päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Valintakokeet
Kaikissa Oamkin hakukohteissa on maksuton valintakoe. Valintakokeisiin tai sen ensimmäiseen
vaiheeseen hyväksytään kaikki hakukelpoiset hakijat eikä siihen tule erillistä valintakoekutsua. Poikkeuksena kulttuuriala sekä sosiaali- ja terveysalan
varsinainen valintakoe, joihin lähetetään valintakoekutsu. Oamkin kevään 2017 valintakokeiden

aikataulu on seuraavalla sivulla. Lisätietoja Oamkin valintakokeista osoitteessa www.oamk.fi.
Hyväksytty valintakoetulos on edellytys valinnalle lukuunottamatta pelkästään koulumenestyksen
perusteella valittavia. Valintakoetulos on voimassa
kyseisen haun ajan.

Valinta tasapisteissä olevien välillä
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa
paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. valintakoepisteet
2. koulumenestyspisteet
3. työkokemuspisteet
4. hakutoivejärjestys
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Tasapistetilanteessa käytettävät perusteet vaihtelevat valintatavasta riippuen. Esim. valintatavassa
1 ei huomioida koulumenestystä eikä työkokemusta, joten tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen 1. valintakoepisteiden ja 4.
hakutoivejärjestyksen perusteella.
Jos edellä mainituilla perusteilla ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien hakijoiden välillä, Oamk
valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

Kevään 2017 valintakoepäivämäärät
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Päivätoteutus

Monimuotototeutus

1. vaihe 23.5., 2. vaihe 30.–31.5.

-

Musiikkipedagogi (AMK)

19.–26.5.

-

Tanssinopettaja (AMK)

30.5.–1.6.

-

Päivätoteutus

Monimuotototeutus

Medianomi (AMK)

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
BBA, International Business

19.4.

-

Tradenomi (AMK), liiketalous

9.6.

9.6.

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

8.6.

-

Päivätoteutus

Monimuotototeutus

30.5.

-

Päivätoteutus

Monimuotototeutus

27.4.

27.4.

Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Valtakunnallinen esivalintakoe kaikille hakijoille
Varsinainen valintakoe, johon kutsutaan esivalintakokeen perusteella:
Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)

1.–7.6.

-

-

1.–7.6.

7.–9.6.

-

-

6.–8.6.

Optometristi (AMK)

1.–6.6.

-

Röntgenhoitaja (AMK)

1.–7.6.

-

-

5.–7.6.

Sairaanhoitaja (AMK), Oulu

1.–8.6.

1.–7.6.

Sosionomi (AMK)

1.–6.6.

7.–8.6.

Suuhygienisti (AMK)

1.–6.6.

-

-

1.–7.6.

2.–6.6.

-

Päivätoteutus

Monimuotototeutus

Kätilö (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen

Terveydenhoitaja (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

20.4.

-

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

1.6.

1.6.

Insinööri (AMK), konetekniikka

1.6.

1.6.

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

1.6.

1.6.

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

1.6.

1.6.

Insinööri (AMK), talotekniikka

1.6.

-

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

1.6.

-

1.–2.6.

-

-

1.6.

Beng, Information Technology

Rakennusarkkitehti (AMK)
Rakennusmestari (AMK)
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Opiskelijavalinnan ja käytänteiden ABC
Hakutoivejärjestys

Kiintiöt

Hakutoivejärjestys tulee miettiä tarkkaan, sillä hakuaikojen päättymisen jälkeen sitä ei voi enää
muuttaa. Korkeakoulujen yhteishaussa tarjotaan
vain yhtä opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksen ja
valintapisteiden perusteella. Jos hakija tulee hyväksytyksi ensimmäiseen hakutoiveeseensa, ei
hän voi tulla hyväksytyksi alempiin hakutoiveisiinsa, vaan kaikki alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Jos hakija ei tule hyväksytyksi ensimmäiseen hakutoiveeseensa, tarkistetaan
riittävätkö pisteet toiselle sijalle merkittyyn hakutoiveeseen jne. Jos hakija valitaan esimerkiksi
kolmantena hakutoiveena olevaan koulutukseen,
mahdolliset alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Tässä tapauksessa tarjotun opiskelupaikan voi vastaanottaa ehdollisesti ja jäädä
odottamaan mahdollista opiskelupaikkaa ylemmistä hakutoiveista, mikäli on varasijalla näissä hakutoiveissa.

Oamk varaa 75 % aloituspaikoista ensikertalaisille
lukuunottamatta englanninkielistä koulutusta.

Harkinnanvarainen valinta
Oamk käyttää harkinnanvaraista valintaa ainoastaan englanninkielisissä koulutuksissa. Harkinnanvaraisuus koskee hakukeväänä valmistuvia EU-/
ETA-alueen ulkopuolisia kansalaisia, jotka suorittavat tutkinnon muualla kuin Suomessa. Heidän hakukelpoisuutensa tuottavan tutkinnon ei tarvitse
olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Valmistumassa olevan hakijan tulee toimittaa oppilaitoksen antama leimattu lausunto tulevasta valmistumisestaan sekä mahdollinen käännös lausunnosta (jos lausunto ei ole kirjoitettu englanniksi,
ruotsiksi tai suomeksi) Oamkin hakijapalveluihin
8.2.2017 mennessä. Tutkinto tulee olla suoritettuna 14.7.2017 mennessä.
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Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa tai ei ole
vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa
opiskelupaikkaa kevään 2014 yhteishausta tai tämän jälkeen.
Oamk varaa 30 % aloituspaikoista ammatillisen
tutkinnon suorittaneille lukuunottamatta englanninkielistä koulutusta.

Lukuvuosimaksut
Oamk perii 8 000 euron lukuvuosimaksun englanninkielisessä tutkinto-ohjelmissa opiskelevilta opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- tai ETA-alueen
eikä Sveitsin kansalaisia. Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin
eikä näiden perheenjäseniltä. Maksua ei peritä
myöskään henkilöiltä, joilla on ulkomaalaislaissa
tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen
kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa,
eikä edellä mainittujen perheenjäseniltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Oamkilla on apurahajärjestelmä maksulliseen
tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden
tukemiseksi.

Monimuotototeutus
Käytettäviä opetusmuotoja ovat lähi-, etä- ja verkko-opetus, joita toteutetaan päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Monimuotototeutus soveltuu usein
työn ohessa opiskeluun, mutta työpaikka ei ole
edellytys opiskelulle

Muutoksenhaku

Poissaolo-oikeus

Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti,
hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun
hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija
voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi. Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista
vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja
terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja
terveysalalla
Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä asianomaisen alan tehtävissä toimimiselle eikä vaaranna asiakas- tai potilasturvallisuutta. Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä
antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto
opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Pohjakoulutusvaatimus
Kevään 2017 yhteishaussa Oamkin ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen kaikissa hakukohteissa on pohjakoulutusvaatimuksena
amk-lain mukainen hakukelpoisuus (ks. s. 35).

		 suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain
(194/1995) mukaista palvelua;
		 on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
		 on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
Poissaolo ensimmäisenä lukuvuonna sairauden
tai vamman vuoksi kuluttaa kahden lukukauden
poissaolo-oikeutta. Poissaolo asevelvollisuuden,
siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi
on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja
eikä se kuluta poissaolo-oikeutta.

Päivätoteutus
Päivätoteutuksessa lähiopinnot toteutetaan pääsääntöisesti päivisin. Opetusmuoto sopii iästä riippumatta kaikille, jotka haluavat suorittaa opintoja
päivisin lähiopetuksen tukemana.
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Suuntautumisvaihtoehdon/pääaineen
valinta
Osassa koulutuksista suuntautumisvaihtoehto/
pääaine valitaan jo hakuvaiheessa. Tällöin tieto
kysytään hakijalta hakulomakkeessa tai mahdollisessa ennakkotehtävässä
Suuressa osassa koulutuksia suuntautumisvaihtoehto/pääaine valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Suuntautumisvaihtoehtojen/pääaineiden toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa.

Todistusjäljennökset
Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei
tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä hakuvaiheessa, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden
on toimitettava todistuskopiot jo hakuvaiheessa.
Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, EB- tai RPtutkinto) suorittaneiden tulee toimittaa todistusjäljennös hakuvaiheessa. Hakukeväänä kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittavien tulee toimittaa todistus arvosana-arvioinneista viimeistään
20.4.2017.
Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava hakuvaiheessa kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta
tutkintotodistuksesta ylimpänä ammattikorkeakouluhakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun
hakijapalveluihin, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakoulujen haku-
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toiveisiin. Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan
hyväksyä, tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia ei
hyväksytä. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia, joiden tulee toimittaa todistuskopiot 14.7.2017 mennessä. Englanninkielisessä koulutuksessa käytetään harkinnanvaraista valintaa hakukautena valmistuviin EU-/
ETA-alueen ulkopuolisiin kansalaisiin (ks. harkinnanvarainen valinta).
Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.
Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla
pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös
(turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa hakuvaiheessa
kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin.
Kevään yhteishaussa hakuvaiheessa toimitettavien todistusjäljennösten määräaika on ensimmäisen hakuajan osalta 8.2.2017 ja toisen hakuajan
osalta 20.4.2017. Syksyn yhteishaussa määräaika on 27.9.2017.
Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu. Korkeakoulu voi purkaa
opiskelijavalinnan, jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja tai hän ei toimita todistuksia tarkistettavaksi korkeakoulun määräämällä tavalla.

Kevään 2016 yhteishaun aloituspaikka- ja
hakijamäärät sekä hyväksyttyjen alimmat
pisteet
Huom. aloituspaikkamäärä- ja valintaperustemuutoksista johtuen pistemäärät eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia.

Aloituspaikat

Ensisijaiset
hakijat

Kaikki
hakijat

Hyväksyttyjen alin pistemäärä
ensikertalaisten kiintiössä *

Hyväksyttyjen alin
pistemäärä *

Medianomi (AMK), monimuotototeutus

43

205

526

koepisteet:
journalismi: 57,50
visuaalinen suunn: 69,00

koepisteet:
journalismi: 61,00
visuaalinen suunn: 69,00

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

27

67

134

koepisteet: 62,71

koepisteet: 62,71

Muusikko (AMK), päivätoteutus

8

9

12

koepisteet: 78,29

koepisteet: 78,29

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

17

16

35

koepisteet: 62,59

koepisteet: 62,59

Bachelor of Business Administration,
Business Information Technology

30

40

250

Ei ensikertalaisten kiintiötä

yhteispisteet: 29,00
koepisteet: 21,00

Bachelor of Business Administration,
International Business

40

80

429

Ei ensikertalaisten kiintiötä

yhteispisteet: 65,20
koepisteet: 26,00

Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalveluala,
päivätoteutus

25

55

205

yhteispisteet: 81,00
koepisteet: 31,00

yhteispisteet: 81,00
koepisteet: 31,00

Tradenomi (AMK), liiketalous,
monimuotototeutus

60

160

419

yhteispisteet:
esimiestyö: 72,67
taloushallinto: 75,67
koepisteet:
esimiestyö: 38,50
taloushallinto: 35,67

yhteispisteet:
esimiestyö: 72,67
taloushallinto: 76,00
koepisteet:
esimiestyö: 48,50
taloushallinto: 35,67

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

200

412

1311

yhteispisteet: 61,75
koepisteet: 14,75

yhteispisteet: 62,42
koepisteet: 14,75

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely,
päivätoteutus

80

159

536

yhteispisteet: 69,75
koepisteet: 20,00

yhteispisteet: 69,75
koepisteet: 20,00

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

*) Hyväksyttyjen alin pistemäärä 1.7.2016. Mahdollisten varasijoilta hyväksymisten jälkeen hyväksyttyjen alin pistemäärä on voinut muuttua.
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Aloituspaikat

Ensisijaiset
hakijat

Kaikki
hakijat

Hyväksyttyjen alin pistemäärä
ensikertalaisten kiintiössä *

Hyväksyttyjen alin
pistemäärä *

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot,
monimuotototeutus

17

91

134

yhteispisteet: 71,00

yhteispisteet: 71,00

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot,
päivätoteutus

35

43

127

yhteispisteet: 21,96
koepisteet: 16,94

yhteispisteet: 21,96
koepisteet: 16,94

Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus

36

83

290

yhteispisteet: 79,00
koepisteet: 47,00

yhteispisteet: 86,00
koepisteet: 52,00

Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus

32

289

922

yhteispisteet: 83,00
koepisteet: 59,00

yhteispisteet: 96,00
koepisteet: 64,50

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

28

298

968

yhteispisteet: 79,00
koepisteet: 50,00

yhteispisteet: 86,00
koepisteet: 51,00

Kätilö (AMK), päivätoteutus

30

174

526

yhteispisteet: 84,00
koepisteet: 57,50

yhteispisteet: 85,00
koepisteet: 61,50

Optometristi (AMK), päivätoteutus

28

101

370

yhteispisteet: 81,00
koepisteet: 48,00

yhteispisteet: 82,00
koepisteet: 53,00

Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

30

132

491

yhteispisteet: 77,00
koepisteet: 51,00

yhteispisteet: 87,00
koepisteet: 54,00

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus,
Oulainen

45

101

307

yhteispisteet: 73,50
koepisteet: 51,50

yhteispisteet: 74,50
koepisteet: 51,50

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu

24

116

561

yhteispisteet: 82,00
koepisteet: 57,50

yhteispisteet: 85,00
koepisteet: 66,00

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu

60

247

992

yhteispisteet: 85,00
koepisteet: 59,50

yhteispisteet: 86,00
koepisteet: 61,00

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

30

216

680

yhteispisteet: 82,00
koepisteet: 55,00

yhteispisteet: 99,00
koepisteet: 65,00

Sosionomi (AMK), päivätoteutus

60

372

1061

yhteispisteet: 81,00
koepisteet: 53,00

yhteispisteet: 81,00
koepisteet: 53,00

Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus

25

124

462

yhteispisteet: 77,00
koepisteet: 50,00

yhteispisteet: 77,00
koepisteet: 51,00

Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus

26

217

646

yhteispisteet: 87,50
koepisteet: 60,50

yhteispisteet: 90,50
koepisteet: 68,00

Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus

32

197

718

yhteispisteet: 73,50
koepisteet: 47,50

yhteispisteet: 89,00
koepisteet: 50,50

*) Hyväksyttyjen alin pistemäärä 1.7.2016. Mahdollisten varasijoilta hyväksymisten jälkeen hyväksyttyjen alin pistemäärä on voinut muuttua.
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Aloituspaikat

Ensisijaiset
hakijat

Kaikki
hakijat

Hyväksyttyjen alin pistemäärä
ensikertalaisten kiintiössä *

Hyväksyttyjen alin
pistemäärä *

Bachelor of Engineering,
Information Technology

30

84

529

Ei ensikertalaisten kiintiötä yhteispisteet: 32,50
koepisteet: 23,50

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka,
päivätoteutus

40

72

381

yhteispisteet: 15,50

yhteispisteet: 21,50

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus

90

203

540

yhteispisteet: 43,50
koepisteet: 14,50

yhteispisteet: 43,50
koepisteet: 14,50

Insinööri (AMK), rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus

60

150

459

yhteispisteet: 41,00
koepisteet: 16,50

yhteispisteet: 51,50
koepisteet: 16,50

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,
monimuotototeutus

26

59

160

koepisteet: 30,00

koepisteet: 45,00

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,
päivätoteutus

64

148

497

koepisteet: 15,00

koepisteet: 15,00

Insinööri (AMK), talotekniikka,
monimuotototeutus

40

92

265

koepisteet: 30,00

koepisteet: 30,00

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka,
monimuotototeutus

30

41

128

yhteispisteet: 23,00
koepisteet: 15,00

yhteispisteet: 23,00
koepisteet: 15,00

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka,
päivätoteutus

60

148

505

yhteispisteet: 54,50
koepisteet: 17,50

yhteispisteet: 71,00
koepisteet: 17,50

Rakennusarkkitehti (AMK)

30

85

323

yhteispisteet: 78,50
koepisteet: 43,00

yhteispisteet: 102,00
koepisteet: 54,00

Rakennusmestari (AMK)

38

66

237

koepisteet: 17,50

koepisteet: 17,50

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

*) Hyväksyttyjen alin pistemäärä 1.7.2016. Mahdollisten varasijoilta hyväksymisten jälkeen hyväksyttyjen alin pistemäärä on voinut muuttua.
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Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
johtava koulutus
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on oikea valinta sinulle, jos sinulla jo on
ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään
kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Meillä opiskelet tutkintosi
innostavassa verkkoympäristössä ja tutkinnon suorittaminen työn ohessa kestää tutkinnosta
riippuen 1–3 vuotta.
Opintojen aikana laajennat ja syvennät osaamistasi sekä kehität taitojasi esimiehenä ja asiantuntijana. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa
myös kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
Oamkin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
johtava koulutus rakentuu osaamisperusteisuudel-
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le, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija
rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden.

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tradenomi (ylempi AMK), yrittäjyys ja
liiketoimintaosaaminen
90

opintopistettä

Koulutuksen keskeisinä sisältöalueina ovat strateginen johtaminen,
liiketoimintaprosessit ja niiden mallintaminen, kansainvälinen
verkostoituva liiketoiminta, kehittämistyön menetelmät,
henkilöstöjohtaminen, esimiestyö ja yrittäjyys.

Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun,
projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Koulutus toteutetaan verkko- ja monimuoto-opetuksena, jolloin lähiopetuspäivä on kerran
kuukaudessa.

Koulutus on työelämälähtöistä, ja se syventää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Koulutus
antaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja edetä uralla esimiestehtäviin, vaativiin
asiantuntijatehtäviin tai oman yrityksen perustamiseen.

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Agrologi (ylempi AMK), maaseudun
kehittäminen
60

opintopistettä

Opinnoissa keskitytään tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, strategiseen
ja innovaatioiden johtamiseen, projektijohtamiseen, yrittäjyyteen ja
yhteistoiminnalliseen kehittämiseen sekä luonnonvara- ja ympäristöalan
kehittämistoimintaan.

Tutkinnon suorittanut kykenee toimimaan alansa asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Hän saa valmiudet jatkuvaan
oman ammattitaitonsa kehittämiseen.
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Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
90

opintopistettä

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan
opiskelijalla on valmiudet toimia ensihoidon hallinnollisen ja
operatiivisen johtajan sekä kehittäjän tehtävissä tai asiantuntijana
sosiaali- ja terveysalalla tai muissa ensihoidon organisaatioissa.

Ensihoidon johtamisopintojen suurimmat haasteet
liittyvät tulevaan sote-uudistukseen. Keskeisinä
ensihoidon kehittämis- ja johtamisopintojen sisältöinä ovat asiakaslähtöisten ensihoitopalvelujen ja
hoitoketjujen kehittäminen ja johtaminen yhdessä
muiden lähipalveluina toteutettavien päivystyksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden yhteistyöviranomaisten kanssa.

Koulutuksen suorittanut on ensihoidon kehittämisen ja johtamisen asiantuntija. Hän kykenee kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään sekä uudistamaan ja johtamaan ensihoitotyötä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja
johtaminen
90

opintopistettä

Opintojen aikana opiskelija saa valmiudet johtaa työelämän
kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri
toimijoiden kanssa. Hän osaa kehittää alansa työelämää, työyhteisöjen
toimintaa ja työhyvinvointia.

Hänelle muodostuu syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Hän pystyy seuraamaan
alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä
sekä saa valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen.
Tutkinnon suorittanut on sosiaali- ja terveysalan
organisaatioiden toiminnan kehittämisen ja johta-
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misen asiantuntija oman alansa mukaisesti. Hän
kykenee taloudelliseen suunnitteluun ja toiminnan
arviointiin sekä osaa toimia yrittäjänä. Hän osaa
arvioida ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluiden
laatua ja vaikuttavuutta. Tutkinnon suorittanut kykenee toimimaan alansa asiantuntijatehtävissä,
johtamistehtävissä ja yrittäjänä ymmärtäen alansa
yhteiskunnallisen merkityksen.

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Insinööri (ylempi AMK),
teknologialiiketoiminta
60

opintopistettä

Koulutus tähtää laajentamaan pääasiassa tekniikkaan kouluttautuneiden
AMK-insinöörien tietoja ja taitoja siten, että he ymmärtävät
liiketoiminnan periaatteet sekä osaavat suunnitella ja toteuttaa
teknologisen osaamisen muuttamisen kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Tässä tarvitaan mm. yrityksen strategisen johtamisen, henkilöstön johtamisen, talousjärjestelmän, markkinoinnin, viennin, projektijohtamisen
ja laatujohtamisen tuntemista. Koulutus soveltuu

erityisesti pk-yritysten toiminnan kehittämiseen ja
muutostilanteisiin sekä alkavan yrityksen käynnistämisvaiheisiin.

Insinööri (ylempi AMK), ympäristöteknologia
60

opintopistettä

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa LVI-tekniikkaan suuntautuneiden
AMK-insinöörien tietoja ja taitoja, oppia ymmärtämään rakennusten
energiatehokkuus- ja ympäristövaatimukset sekä erilaisia energian
tuotantomuotoja, sekä hankkia valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja
ammattitaidon kehittämiseen.

Koulutuksessa opitaan tuntemaan pienimuotoisten sähkön ja lämmön tuotantomuotojen yhteensovittamisen periaatteet sekä huomiomaan kylmälaitosten kylmäaineet ja -prosessit ympäristövaikutuksineen. Tutkinnon suorittanut osaa

energiatehokkaan rakentamisen periaatteet ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet rakennuksissa sekä hallitsee rakenteiden lämpö- ja kosteusdynaamisen mallintamisen perusteet.
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Hakuohjeet ja valintaperusteet
Kuka voi hakea?
Hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen
vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asi-

anomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt
ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutusvaatimuksen jokaiseen hakukohteeseensa erikseen.

Oamkin pohjakoulutusvaatimukset ovat seuraavat:
		 Tradenomi (ylempi AMK), yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen: liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu alempi

korkeakoulututkinto, joka sisältää tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 40 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja
		 Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen: korkeakoulututkinto
		 Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen: ensihoitaja (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK), joka on suorittanut hoitotason
ensihoitoon suuntaavan, vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
ensihoitopalveluista 2011)
		 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen: sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto
		 Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminta: vähintään 240 opintopisteen laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
tai vastaava ulkomailla suoritettu tekniikan alan korkeakoulututkinto
		 Insinööri (ylempi AMK), ympäristöteknologia: vähintään 240 opintopisteen laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto tai
vastaava ulkomailla suoritettu tekniikan alan korkeakoulututkinto

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna 14.7.2017 mennessä (huom. ks. työkokemusvaatimus). Todistusjäljennöksiä ei tarvitse toimittaa hakuvaiheessa, vaan todistukset tarkistetaan
opiskelupaikan vastaanottaneilta.
Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen.
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Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun
hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017. Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava
myös kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä.

Työkokemusvaatimus
Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu 31.7.2017 mennessä.
Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin
suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu
vähintään kolmen vuoden työkokemus.
Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on
ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten,
kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla
työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan
esim. portfoliolla (Laki 932/2014).
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman
työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain
päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.
Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Miten haetaan?
Oamkin ylempään amk-tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan korkeakoulujen kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Hakemuksen lähettämisen lisäksi tulee toimittaa
ennakkotehtävä sekä mahdolliset muut vaaditut
asiakirjat. Kaikkiin Oamkin ylempään amk-tutkintoon johtaviin koulutuksiin on ennakkotehtävä, joka
tulee palauttaa hakuajan päättymiseen mennessä.

Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Valintaperusteet
Opiskelijavalinta suoritetaan ennakkotehtävän perusteella. Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida ennakkotehtävässä. Ennakkotehtävien ohjeistukset julkaistaan hakuajan alkuun mennessä
Oamkin www-sivuilla, www.oamk.fi.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. Ennakkotehtävä ja/tai valintakoe
2. Hakutoivejärjestys
Jos edellä mainituilla perusteilla ei saada ero tasapistetilanteessa olevien hakijoiden välillä, Oamk
valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.
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Avoin
ammattikorkeakoulu
Avoimen ammattikorkeakoulun kautta on mahdollista suorittaa
ammattikorkeakoulu- ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin
sisältyviä opintoja iästä ja aiemmasta koulutuksesta riippumatta.
Valittavana ovat avoimen ammattikorkeakoulun
erillistarjonnan lisäksi lähes kaikki Oamkin amkja ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten
opinnot lukuun ottamatta harjoittelua, opinnäytetyötä ja pedagogisia opintoja. Tarjolla olevasta
koulutuksesta voi valita yksittäisiä opintojaksoja
tai valmiiksi suunniteltuja opintokokonaisuuksia ja
opintopolkuja.

voit esittää niitä hyväksiluettavaksi myöhemmin
tutkinto-opiskelijana.

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa opintoja päivisin ja iltaisin sekä verkko- ja monimuoto-opintoina.
Avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjonta julkaistaan kolme kertaa lukuvuodessa (syys-, kevätja kesätarjonta). Ilmoittautumiset avoimen amkin
opinnoille tehdään sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta ilmoittautumisaikana.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittaneet voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella ilman normaaliin opiskelijavalintaan osallistumista. Tällöin koulutukseen hyväksiluettavissa olevia avoimen ammattikorkeakoulun
opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 55 opintopistettä (ylempään amk-tutkintoon johtavaan
koulutukseen 20–25 opintopistettä). Ammattikorkeakoulututkintoon hakevalla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa
tulee hakijan täyttää viimeisimmän valintaperustepäätöksen mukainen pohjakoulutusvaatimus.

Avoin ammattikorkeakoulu on hyvä tapa tutustua amk-opiskeluun ja opiskella tutkintoon kuuluvia opintoja etukäteen. Koska opintojaksot ovat
samoja kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa,

Avoimessa ammattikorkeakoulussa yhden opintopisteen hinta on 15 euroa. Vaihtoehtoisesti voi
opiskella koko lukuvuoden 300 eurolla ilman opintopisterajaa.
Lisätietoja: www.oamk.fi/avoin
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Hakijan oppaan tiedot ovat painohetkellä voimassa olleiden päätösten mukaiset. Oikeudet
muutoksiin pidätetään.
Hakijan opas 2017
OULUN AMMATTIKORKEAKOULU
Toimittaja: Eija Räisänen
Ulkoasu: Oamkin Viestintäpalvelut
Valokuvat: Petteri Löppönen, Anne Peltola, Marjo Sormunen, Jussi Tuokkola,
Mika Ylilehto
Painopaikka: Erweko 2016, Painos: 6 500 kpl
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Hakijapalvelut		
PL 405, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Suomenkielinen koulutus		
010 19 2000			
hakijapalvelut@oamk.fi

      

Englanninkielinen koulutus
010 19 2001
admissions@oamk.fi

      

Liiketalous
Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu
020 611 0212
opiskelijapalvelut.liike@oamk.fi

     

Oulaisten kampus
Kuntotie 2, 86300 Oulainen
opiskelijapalvelut.sote@oamk.fi

Opiskelijapalvelut
Kulttuuri, luonnonvara ja tekniikka
Kotkantien kampus			
Kotkantie 1, 90250 Oulu			
020 611 0210			
opiskelijapalvelut.kotkantie@oamk.fi
Sosiaali- ja terveysala
Kontinkankaan kampus			
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu		
opiskelijapalvelut.sote@oamk.fi
020 611 0211

