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KEVÄÄN 2019 KORKEAKOULUJEN

YHTEISHAKU

9.1.–23.1.
30.1.
20.3.–3.4.
10.4.
5.4.–7.6.
28.6.
31.7.

Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, hakuaika päättyy klo 15.00
– englanninkielinen koulutus
Ensimmäisen hakuajan tarvittavat todistusjäljennökset tulee olla ladattuna
Opintopolkuun tai perillä hakijapalveluissa viimeistään klo 15.00
– ennen vuotta 1990 suoritetut ylioppilastutkinnot, kansainväliset 		
ylioppilastutkinnot ja ulkomaiset tutkinnot
Kevään yhteishaun toinen hakuaika, hakuaika päättyy klo 15.00
Toisen hakuajan tarvittavat todistusjäljennökset tulee olla ladattuna Opintopolkuun
tai perillä hakijapalveluissa viimeistään klo 15.00
– ennen vuotta 1990 suoritetut ylioppilastutkinnot, kansainväliset
ylioppilastutkinnot ja ulkomaiset tutkinnot
– rakennusmestarikoulutuksen työtodistusjäljennökset
Oamkin valintakokeet
Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään
Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 10 vuorokauden kuluessa
hyväksymisestä.
Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00
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TUTUSTU OAMKIIN LISÄTYN TODELLISUUDEN AVULLA

1.
Lataa ilmainen Arilyn-sovellus puhelimeesi
App Storesta tai Google Play palvelusta.

2.
Avaa sovellus ja kohdista kameranäkymäsi oppaan
kuvaan, jossa on Arilyn-tunnus. Sukella lisätyn
todellisuuden maailmaan ja koe Oamk.
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#luotaitseesi
– TULE OSAKSI 9 000

OPISKELIJAN YHTEISÖÄ

Skannaa tämä aukeama
Arilyn sovelluksella
saadaksesi lisätietoa
Oamkista.
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Meillä voit opiskella käytännönläheisen
korkeakoulututkinnon viidellä eri alalla:
– kulttuuriala
– liiketalous
– luonnonvara-ala
– sosiaali- ja terveysala
– tekniikka.
Tämän oppaan avulla voit tutustua ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseemme.
Koulutustarjontaamme kuuluvat lisäksi ylemmät
ammattikorkeakoulututkinnot, ammatillinen opettajakorkeakoulu, avoin ammattikorkeakoulu sekä
erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia.
Mikäli sinulla on jo ammattikorkeakoulututkinto tai
muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään
kolmen vuoden työkokemus, sinulla on mahdollisuus opiskella ylempi ammattikorkeakoulututkinto
(Master). www.oamk.fi/master
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Korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen jälkeen sinulla on myös mahdollisuus hakea ammatilliseen opettajakorkeakouluumme. Täällä
voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi, ammatilliseksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. www.oamk.fi/amok
Jos haluat kokeilla ammattikorkeakoulussa
opiskelua tai päivittää osaamistasi, voit opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussamme. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta
sinun on mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulu- ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyviä opintoja iästäsi ja aiemmasta koulutuksestasi riippumatta.
www.oamk.fi/avoin
Tämän kaiken lisäksi meillä on vaihtuva tarjonta erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia. Voit
tutustua koko koulutustarjontaamme osoitteessa www.oamk.fi/fi/koulutus.
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KAMPUKSET
LÄHELLÄ TOISIAAN

Seuraa meitä somessa
Somekanavia seuraamalla näet, mitä
Oamkissa tapahtuu ja millaista opiskelu
meillä on. Kanavilla tapaat opiskelijoitamme ja opiskelijalähettiläitämme.
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Kontinkankaan kampus

Kotkantien kampus

KIVIHARJUNTIE 4, 90220 OULU

KOTKANTIE 1, 90250 OULU

Kontinkankaan kampus sijaitsee lähellä Oulun
yliopistollista sairaalaa, noin kolmen kilometrin
päässä Oulun keskustasta. Kampuksella voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulu
tutkinnon.

Kotkantien kampus sijaitsee Kaukovainion
kaupunginosassa, kolmen kilometrin päässä
Oulun keskustasta. Kampuksella voi suorittaa
kulttuurialan, luonnonvara-alan ja tekniikan
ammattikorkeakoulututkintoja sekä näiden
alojen ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja.

Teuvo Pakkalan kadun kampus
TEUVO PAKKALAN KATU 19, 90130 OULU

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

keskusta

100 km Oulaisten kampus
KUNTOTIE 2, 86300 OULAINEN

Oulaisten kampus sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Oulusta. Oulaisissa voi
opiskella sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi.
HAKIJAN OPAS 2019
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KULTTUURIALAN
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
”Minut tekee onnelliseksi tämä koulu, josta nautin täysillä. Jo
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana olen päässyt kokemaan
asioita, joita en koskaan ajatellut tekeväni.”
EMILIA, VIESTINTÄ
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MEDIANOMI (AMK)
Viestinnän tutkinto-ohjelmasta valmistuu journalisteja ja visuaalisen suunnittelun ammattilaisia
etenkin Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin. Koulutus on keskeinen osa Oulun seudun
media-alan kehittämistä, ja teemme viestinnän
tutkinto-ohjelmassa laajasti yhteistyötä alueen
yritysten ja organisaatioiden kanssa. Koulutamme median asiantuntijatehtäviin ja sisällöntuottamiseen viestinnän ammattilaisia, joiden vahvuutena ovat monipuoliset käytännön taidot ja
valmius työnsä kehittämiseen.
Sinun tulee valita joko journalismin tai visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehto jo
hakuvaiheessa. Journalismin suuntautumisvaihto antaa valmiudet työskennellä toimittajana ja
journalistisen sisällön tekijänä lehdissä, radiossa, televisiossa ja verkkoviestimissä sekä muissa viestinnän asiantuntijatehtävissä. Teknisen
osaamisen ja sisällön tuottamisen lisäksi koulutuksessa korostuvat yhteiskunnan tuntemus,
median muuttuva toimintaympäristö ja kyky kertoa kiinnostavia tarinoita. Koulutukseen sisältyviä osaamisalueita ovat journalismin perusteet ja
printtijournalismi, visuaalinen journalismi, audiovisuaalinen journalismi ja digitaalinen journalismi.
Visuaalisen suunnittelun medianomina hallitset
visuaalisen suunnittelun ja toteutuksen erityisesti

240 / 4
OPINTOPISTETTÄ

VUOTTA

digitaalisessa ympäristössä sekä osaat mediaprojektien suunnittelun ja toteuttamisen. Mediaprojekteja ovat esimerkiksi audiovisuaaliset ja internetpohjaiset tuotannot sekä pelituotannot. Opinnoissa
menestymisen edellytyksiä ovat hyvä kuvallinen
hahmotuskyky, luovuus, ryhmätyötaidot sekä rohkeus tarttua toimeen. Opintoihin kuuluvat tärkeänä
osana digitaalisissa medioissa julkaiseminen ja internetin visuaalinen sisällöntuotanto. Ilmaisullisten
taitojen lisäksi sinun tulee omaksua alan uudistuvia
teknisiä sovelluksia. Opinnoissa painottuu monialagrafiikka, johon kuuluvat muun muassa graafinen
suunnittelu, web-design, valokuvaus, kuvankäsittely, animaatio ja interaktiivinen media. Opetustarjonnassa ovat myös kuvallinen ilmaisu, av-tuotanto
ja tilaustuotannot. Tärkeää opinnoissa on lisäksi
tuotannollinen osaaminen, projektinhallinta ja liiketoiminta.
Medianomikoulutuksessa korostuu yhteistoiminnallinen tekemällä oppiminen, jossa simuloidaan aitoja työympäristöjä, sekä tutkiva asenne
ja luovuus. Lisäksi opintoihin sisältyy projektityöskentelyä, asiakaslähtöisyyttä, kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä. Koulutus toteutetaan ja sitä
kehitetään yhteistyössä työelämän kanssa. Osan
opinnoista voit halutessasi suorittaa ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa vaihto-opiskelijana.

Tutustu opiskelijatuotantoihin: www.vinkkamedia.fi
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MUSIIKKIPEDAGOGI (AMK)
Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmassa koulutamme monipuolisia ja muutoskykyisiä musiikin ammattilaisia nykypäivän työelämään.
Tutkinto antaa sinulle musiikillisen ja pedagogisen yleissivistyksen. Koko opintojesi ajan
kehität valmiuksiasi esiintyvänä muusikkona ja
instrumentti(e)si hallinnassa. Tuemme kasvuasi
musiikkipedagogiksi oman muusikkoutesi kautta.
Osaamistasi voit laajentaa halutessasi joko sivuinstrumentin, musiikkiteknologian tai musiikinteorian sivuaineopinnoilla.

OPINTOPISTETTÄ

VUOTTA

Opit soveltamaan musiikillista osaamistasi innostavana ja osallistavana pedagogina monipuolisissa
työtehtävissä ja musiikkialan projekteissa sekä tunnistamaan mahdollisuutesi musiikkialan yrittäjänä. Saat
kokemusta kansallisten ja kansainvälisten musiikkialan
toimijoiden yhteistyöstä ja verkostoitumisesta.
Tutkinto antaa kelpoisuuden musiikkikoulujen,
-opistojen, konservatorion tai vapaan sivistystyön
opettajan virkaan tai toimeen. Ammatillisia toimintaympäristöjä voivat olla oppilaitokset, järjestöjen
toimintaympäristöt, teatterit ja kuorot.

Seuraa meitä somessa: www.facebook.com/oamkmusiikki
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TANSSINOPETTAJA (AMK)
Tanssinopettajana (AMK) osaat toimia erilaisissa tanssialan tehtävissä, jotka liittyvät tanssinopettajan ammattiin. Omaat hyvän tanssitaidon
ja osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida sekä
kehittää tanssinopetusta ja -oppimista. Omaat
yritteliään asenteen työelämässä ja suhtaudut
tanssialan yrittäjyyteen myönteisesti elinikäisen
oppimisen periaatteiden mukaisesti.
Tanssinopettajakoulutuksessa opiskelet
monipuolisesti sekä yksin, pareittain että ryhmän kanssa tanssittavia tanssin muotoja kuten
kansantanssi, paritanssi, showtanssi, baletti ja
nykytanssi. Ammatillista kasvuasi tuetaan vuosittain päivitettävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla. Osaamisprofiili rakentuu
ohjatusti tutkinto-ohjelman opinnoissa ja työelämäyhteyksissä.
Ammattiopinnoissa kehität tanssitaitoasi eri
tanssilajeissa. Pedagogista osaamistasi kehi-

OPINTOPISTETTÄ

tät sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodiikan näkökulmista. Harjoittelua
toteutetaan aidoissa työelämän ympäristöissä,
joissa toimiessasi voit rakentaa verkostoa työelämää varten. Taiteellis-pedagogisissa projektiopinnoissa voit toimia tanssijana, koreografina
tai taiteellisten teosten tekemiseen liittyvissä
muissa tehtävissä. Yrittäjyyteen ja työelämään
liittyvät opinnot kehittävät työelämäosaamistasi
alan ammattilaisena ja kehittäjänä. Voit laajentaa tanssintuntemustasi osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tanssin ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään opinnoissa sekä oppijan että opettajan
näkökulmasta.
Tanssinopettaja (AMK) -tutkinnon suoritettuasi osaat toimia tanssin ammatillisena opettajana, taiteen perusopetuksen opettajana ja
kasvattajana, sillä tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot.

Valmistuneiden työllistyminen lähes
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LIIKETALOUDEN
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
”Minut tekee onnelliseksi onnistumiset työelämässä, haaveiden
toteutuminen ja ihmiset ympärilläni. Parasta Oamkissa on
asiantuntijuuden karttuminen sekä todelliset työelämäkontaktit.”
JUUSO, LIIKETALOUS
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BACHELOR OF BUSINESS
ADMINISTRATION (BBA), INTERNATIONAL BUSINESS

OPINTOPISTETTÄ

Kiinnostaako sinua kansainvälinen ura Suomessa tai ulkomailla? International Business tutkintoohjelma 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. Tutkinto-ohjelma toteutetaan
kokonaisuudessaan englanniksi, jolloin alakohtainen sanasto karttuu opintojen edetessä
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 vuoro-vaikutustaidot.
Lähi- ja verkko-oppimisympäristöjä hyödyntävät opinnot sisältävät muun muassa luentoja sekä

VUOTTA

ryhmä- ja yksilötehtäviä. Työelämäyhteistyössä toteutetut projektit, harjoitustehtävät, opinnäytetyö
ja käytännön harjoittelu mahdollistavat työelämään
tutustumisen ja verkostoitumisen jo opintojen aikana. Opintojen aikana voit käydä kansainvälisessä vaihdossa jossakin partnerikorkeakouluistamme tai suorittaa työharjoittelujakson ulkomailla.
Lisäksi sinulla on opintojen aikana mahdollisuus
hakea kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan.
Tällöin opiskelet vuoden kansainvälisessä kumppanikorkeakoulussamme Hollannissa tai Saksassa.
Molemmissa korkeakouluissa opiskelukieli on englanti. Valmistuessasi saat tutkinnot sekä Oamkista
että ulkomaisesta korkeakoulusta.
International Business tutkinto-ohjelma antaa
valmiudet monipuolisiin uramahdollisuuksiin sekä
Suomessa että kansainvälisesti. Omasta urapolustaan riippuen valmistuneet työskentelevät esimerkiksi kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin,
kansainvälisen viennin ja tuonnin, asiakaspalvelun
sekä henkilöstö- ja taloushallinnon parissa.

Future career – where the world may take you

TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS
Tule opiskelemaan monipuoliset tiedot ja hyvät valmiudet liiketalousalan eri tehtäviin! Meillä verkostoidut alueen yrityksiin monissa projekteissa ja tehtävissä. Voit valita ammattiopinnoissa erilaisia opintojen
yhdistelmiä ja luoda omaa uraasi ja työllistymistä tukevan tutkinnon. Ulkomaan vaihto on mahtava mahdollisuus kasvaa ja kehittyä opintojen aikana.
Opiskelijat työskentelevät usein tiimeissä,
joissa vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kehittyvät. Opiskelet niitä asioita, jotka sinua innostavat
ja saat tutkinnon, joka vie sinut unelmiesi työ-
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uralle. Meillä on vahva kumppaniverkosto alueen
yrityksiin ja koulutuksen aikana pääset tekemään
monia yritysprojekteja ja luomaan verkostoja
työnantajiin. Jos olet jo töissä, voit tehdä monia
projekteja nykyisessä työpaikassasi ja kehittää
osaamistasi työtehtävissä eteenpäin.
Ensimmäisen vuoden aikana opiskelet perusopinnot ja teet oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Ammattiopinnot alkavat toisena opiskeluvuonna, jolloin valitset ammattiosaamistasi
syventävän osaamispolun. Osaamispolkujen laajuus

HAKIJAN OPAS 2019

on 30-45 opintopistettä. Syksyllä 2019 aloittaville
päiväopiskelijoille on tarjolla kolme osaamispolkua:
– esimiestyö ja henkilöstöosaaminen
– markkinointi ja myynti
– taloushallinto.
Syksyllä 2019 aloittava monimuotoryhmä
opiskelee esimiestyö ja henkilöstöosaaminen –
osaamispolun opinnot.
Tradenomina voit työllistyä eri aloille monen
tyyppisiin tehtäviin. Voit suunnata uraasi jo opintojen aikana erityisesti ammattiharjoittelun ja
opinnäytetyön valinnoilla. Tradenomin tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi:
– finanssiasiantuntija
– henkilöstöassistentti

– kirjanpitäjä
– markkinointi-assistentti
– myyntineuvottelija
– ostaja
– palkanlaskija
– pankkitoimihenkilö
– sijoitusneuvoja
– taloussihteeri
– vakuutusvirkailija.
Ammatillisen kokemuksen kartuttua voit
myös edetä päällikkö- ja esimiestason tehtäviin
sekä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Myös tukemme yrittäjyyteen on vahva, joten voit jo opintojen aikana käynnistää oman yrityksesi.

TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS,
TERWA-AKATEMIA
Terwa-akatemia -koulutuksessa hankit yrittäjyysvalmiuksia sekä laaja-alaista liiketoiminta- ja
projektiosaamista oman tiimiyrityksesi asiakasprojekteissa. Terwa-akatemiassa oppimisympäristönä toimii opintojen alkuvaiheessa perustettavat tiimiyritykset sekä laaja asiantuntijaverkosto.
Tiimiyrityksessä opit tiimityötaitoja, liiketoiminnan kehittämistä, uusien liiketoimintaideoiden
ja -mallien rakentamista, tuotteistusta, myyntiä,
markkinointia, talouden hallintaa ja johtamista.
Opit myös tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa osaamista kuten digitaalista
liiketoimintaa, kehittämisosaamista, oma-aloitteisuutta, itsenäistä tiedonhankintaa sekä yhteistyö- ja organisaatiotaitoja. Opit työskentelemään
tiimeissä sekä tunnistamaan ja kehittämään
omia vahvuuksiasi tiimin jäsenenä ja yrittäjänä.
Yritysyhteistyö sekä Terwa-akatemian monipuoliset verkostot auttavat luomaan jo opintojen aikana toimivat yhteistyösuhteet työelämään, mikä
edistää hyvää työllistymistä.
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Ensimmäisen vuoden perusopinnot suoritetaan yhdessä muiden liiketalouden opiskelijoiden
kanssa, jonka jälkeen siirrytään akatemiaopintoihin. Opintoihin sisältyy toimiminen tiimiyrittäjänä ja tavoitteena on hankkia hyvä osaaminen
liiketoiminnan luomisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä sekä hankkia hyvät yrittäjävalmiudet.
Terwa-akatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla tiimityönä projekteja oman tiimiyrityksen
asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit,
dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
Terva-akatemiasta valmistuneet voivat työskennellä yrittäjinä tai markkinoinnin, myynnin, talous- ja henkilöstöhallinnon, koulutuksen ja konsultoinnin asiantuntijatehtävissä. Tulevaa uraa voi
rakentaa omista kiinnostuksen kohteista jo opintojen aikana toteutettavissa asiakasprojekteissa.

Lue lisää: www.oamk.fi/terwa-akatemia
HAKIJAN OPAS 2019
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TRADENOMI (AMK), TIETOJENKÄSITTELY
Tietojenkäsittelyn tradenomina sinulla on monipuoliset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan tiedot ja taidot, mm. ohjelmointitaidot sekä taitoja kehittää digitaalisia tuotteita ja
palveluita organisaatioiden liiketoiminnan tukemiseen. Digitaalisia tuotteita ja palveluita ovat
esimerkiksi yritysten verkkosivut, verkkokaupat,
verkkopalvelut, sosiaalisen median sovellukset,
mobiilipalvelut, pelit sekä IoT-teknologiaan perustuvat palvelut.
Tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä
käytetään projektimaista oppimista ja uusimpia
laiteriippumattomia frontend-tekniikoita. Opit
suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan
interaktiivisia verkkopalveluita. Toimit eri rooleissa ja tehtävissä opiskelun aikaisissa projekteissa. Opiskelet liiketalouden ja markkinoinnin
perusteita ja osaat soveltaa niitä organisaatioiden liiketoiminnan tarpeisiin. Osaat hyödyntää
tietojenkäsittelyn sekä digitaalisen- ja sosiaalisen median mahdollisuuksia organisaatioiden
ongelmien ratkaisuissa ja liiketoiminnan tukena.
Opiskelu rytmittyy toisiaan seuraaviin moduuleihin, joissa ensin opit uusia tietoja ja taitoja ja sitten sovellat niitä käytäntöön erilaisissa projektitöissä. Halutessasi voit myös käydä
opiskelemassa jossakin Oamkin lukuisista kansainvälisistä partnerikouluista. Lisäksi sinulla on
mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto opiskele-
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malla vuosi Neu-Ulmissa, Saksassa. Suuntautuminen Neu-Ulmissa on tietohallintoon ja yhteisöviestintään ja opetuskielenä on englanti.
Koulutus valmistaa tietojenkäsittelyn ammattilaisia alan erilaisiin tehtäviin. Kaikki alan
tehtävät vaativat loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Ohjelmistoalan tehtävissä tarvitaan ohjelmointi-, suunnittelu- ja testaustaitoja.
Internet-palveluihin liittyvissä tehtävissä tarvitaan niin sisällöntuotantoon kuin web-teknologioihin liittyviä taitoja. Tämän lisäksi tarvitset
yhteistyö- ja kommunikointitaitoja niin suomeksi
kuin usein myös englanniksi.
Valmistuttuasi voit työskennellä laaja-alaisesti eri tietojenkäsittelyn tehtävissä. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi
– verkkopalvelun ohjelmistokehitys
– käyttöliittymän suunnittelu
– ylläpito ja asiakaspalvelu
– käytönvalvonta
– ohjelmointi- ja testaustehtävät
– www-sivujen suunnittelu ja toteutus
– kuvan-, äänen- ja videonkäsittely
– pelien suunnittelu ja toteutus
– sosiaalisen median sisällöntuotanto
ja asiantuntijatehtävät
– dokumentointitehtävät
– asiakaspalvelu-, markkinointi-, myyntija koulutustehtävät

Skannaa tämä
kuva Arilynsovelluksella
saadaksesi
lisätietoa koulutusohjelmasta.
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LUONNONVARA-ALAN
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
”Luonnonvara-alalla saan tehdä töitä ihmisten,
eläinten ja luonnon parissa. Ala on monipuolinen.”
LINDA, MAASEUTUELINKEINOT
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AGROLOGI (AMK), MAASEUTUELINKEINO
Agrologina tunnet alkutuotannon biologiset perusteet ja prosessit. Pystyt toimimaan itsenäisenä yrittäjänä sekä alan kehittäjänä ja asiantuntijana. Osaat käyttää erilaisia analysointi- ja
suunnittelumenetelmiä maaseutuelinkeinojen
piirissä.
Luonnonvara-ala on toimialana vakaa. Se turvaa sinulle hyvän työllistymisen ja alalla on tarvetta monenlaisille osaajille. Perusmaatalous teknistyy ja tuotantorakenne kehittyy kohti suurempia
yksiköitä. Samaan aikaan maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu ja yrittäjyyteen erikoistuvalle
on tarjolla uusia mahdollisuuksia. Ympäristönäkökohtien kasvava painoarvo edistää niihin erikoistuvan agrologin työllistymistä.
Koulutuksen keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat:
– bioenergia
– johtaminen
– kasvituotanto
– kotieläintalous
– metsätuotanto
– ympäristönhoito
– yrittäjyys.

240 / 4
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VUOTTA

Opintojen alussa painotetaan ammatillista
perusosaamista. Opintojen edetessä syvennät
osaamistasi ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta
nousevia ongelmia. Projektimainen työskentely
kytkee opiskelun luontevasti elinkeinoelämään,
alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Harjoittelussa, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä
muissa agrologin työtehtävissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut tuleviin ammattitehtäviisi kotimaassa ja ulkomailla. Täydennät
osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla, joita
voit valita oman tai Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta tai muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista.
Agrologin tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat
esimerkiksi:
– maanviljelijä tai maaseutuyrittäjä
– maaseutuasiamies tai -johtaja
– neuvoja
– projektisuunnittelija tai -päällikkö
– maaseutu- ja ympäristöhallinnon tarkastaja
– myynti- tai tuotepäällikkö
– opettaja, ohjaaja tai kouluttaja.

Tutustu maatilan arkeen: www.oamk.fi/epooki/2018/maatilan-arki-lapinakyvaksi/
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SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
”Persoonalliset, osaavat ja erityisesti joustavat opettajat, naurettavan halpa
ja hyvä ruoka sekä paras sosionomiporukka, joka jaksaa auttaa läpi opintojen.”
JANNE, SOSIAALIALA
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BIOANALYYTIKKO (AMK)
Bioanalyytikkona voit työskennellä terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa sekä yksityislaboratorioissa. Lisäksi voit toimia biolääketieteellisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa
sekä ympäristöterveydenhuollon laboratorioissa. Bioanalyytikkoja sijoittuu myös terveydenhuolto- ja laboratorioalan yrityksiin.
Bioanalyytikon keskeisiä työtehtäviä ovat
– näytteenottotoiminta
– asiakaspalvelu
– vieritestaus
– näytteiden analysointi
– tulosten arviointi
– osallistuminen laboratoriopalvelujen
laadunhallintaan.
Bioanalyytikon työ perustuu luonnontieteelliseen ja lääketieteelliseen tietoon, jota täydentää
mm. hoitotieteen ja käyttäytymistieteiden osaa-

ENSIHOITAJA (AMK)
Ensihoitajakoulutuksessa opiskelet sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntijaksi ja kehittäjäksi. Sairaanhoitajan perusosaaminen on osa
ensihoitajan ammattitaitoa. Ensihoitaja (AMK):n
erityisosaamista ovat potilaan hoidon tarpeen ja
kiireellisyyden arviointi, valmius antaa hoitotason ensihoitoa sairaalan ulkopuolella, sekä ensihoidon johtamisosaaminen. Pitkien välimatkojen
vuoksi Pohjois-Suomen ensihoidossa korostuu
myös potilaan tarkkailu ja hoito ambulanssikuljetuksen aikana. Hoitotason ensihoitajana olet
vastuussa sekä potilaiden hoitamisesta että
alaisuudessasi toimivien ambulanssien ja henkilöstön koordinoinnista ja ohjauksesta.
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minen. Monissa tehtävissä tarvitaan teknistä
osaamista ja kädentaitoja. Mikroskopointi edellyttää visuaalista hahmottamista sekä värien ja
rakenteiden erottamista.
Opinnot koostuvat ammattiopinnoista, viestintäopinnoista, tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista sekä harjoitteluista. Opinnoissa yhdistyvät
teoria ja käytännön laboratorioharjoitukset. Keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä
biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi
solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä
histo- ja sytologiaa. Työelämäharjoittelun voi suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa,
sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä.
Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös
kansainvälinen harjoittelu on mahdollisia.
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Ensihoitajana kykenet tekemään hoitopäätöksiä ja toimimaan turvallisesti paineen alla. Sinulla
on paljon tietoa ja taitoa sekä halu kehittyä koko
ajan. Osaat tutkia äkillisesti sairastuneen ja vammapotilaan, määritellä työdiagnoosin, valita oikeat
hoitotoimenpiteet, käyttää ensihoidon hoito- ja
viestintäteknologiaa sekä toteuttaa lääkehoitoa
itsenäisesti tai hoito-ohjeeseen perustuen. Hoidon
vaikutusten ennakointi ja komplikaatioihin varautuminen kuuluvat ammattitaitoosi.
Kaikessa ensihoitotyössä korostuvat potilasturvallisuus, tiimityö, johtaminen ja viranomaisyhteistyö. Hoitotilanteissa toimit työparin kanssa,
työryhmän jäsenenä tai tilannejohtajana. Viran-
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omaisyhteistyötä tehdään mm. hätäkeskuksen,
sosiaalipäivystyksen ja pelastuspalvelun kanssa.
Kaikki ensihoitotehtävät eivät ole kiireellisiä. Ensihoitajana sinun työhösi kuuluu myös potilaiden kiireetöntä tutkimista, hoidon tarpeen asiantuntija-arviointia, jatkohoidon suunnittelua ja ohjausta.
Saat valmistuttuasi kaksi tutkintonimikettä, ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK).
Työnimikkeesi voi olla työpaikastasi riippuen hoi-

FYSIOTERAPEUTTI (AMK)
Fysioterapeuttina olet kuntoutuksen ammattilainen, joka osaa analysoida, edistää ja ylläpitää
eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä
tutkittuun tietoon perustuvien asiakaslähtöisten
fysioterapiamenetelmien avulla. Osaat tukea asiakastasi vahvistamaan liikkumis- ja toimintakykyään, terveyttään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan omassa ympäristössään. Tarvittaessa ohjaat
asiakasta muokkaamaan ympäristöään ja hankkimaan apuvälineitä, jotta hän pystyisi hyödyntämään voimavaransa optimaalisesti.
Perusopintojen tavoitteena on antaa sinulle
laaja-alainen yleiskuva fysioterapiasta tieteenalana sekä sen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa ja työelämässä niin Suomessa kuin
kansainvälisesti, ja mahdollistaa sinulle fysioterapian työssä vaadittavan viestintä- ja kehittämisosaamisen kehittyminen. Ammattiopintojen
tavoitteena on perehdyttää sinut ihmisen toimintakyvyn ja kuntoutumisen kannalta keskeisiin
ilmiöihin sekä niiden tukemiseksi käytettävien
fysioterapeuttisten menetelmien tieteellisiin perusteisiin niin, että kykenet itsenäisesti työsken-
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totason ensihoitaja tai sairaanhoitaja. Ensihoitajana sijoitut useimmiten hoitotason ensihoitajaksi
ambulansseihin. Yleensä työnantajana on pelastuslaitos tai sairaanhoitopiiri, mutta ensihoitaja
voi toimia myös yksityisellä puolella työntekijänä
tai yrittäjänä esimerkiksi siirtokuljetuksia tekevissä ambulansseissa. Lisäksi voit toimia sairaanhoitajana esimerkiksi päivystyspoliklinikoilla tai
teho-osastoilla.
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telemään fysioterapian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä.
Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja
näyttöön perustuvaa. Voit työskennellä asiakkaasi kanssa itsenäisesti, mutta hyvin usein
asiakkaan kuntoutumisen edistäminen tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaan
hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien muiden
asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaat tulevat fysioterapeutille joko lääkärin lähetteellä, muiden sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan asiantuntijoiden
suosittelemana tai suoraan fysioterapeutin vastaanotolle hakeutuen.
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. Fysioterapeutteja on mm. erityiskoulujen, potilasjärjestöjen, kolmannen sektorin
sekä liike-elämän palveluksessa.
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KÄTILÖ (AMK)
Kätilönä sinulta edellytetään vastuullisuutta, kykyä ennakointiin ja itsenäiseen päätöksentekoon
sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Turvallinen
lääkehoito on tärkeä osaamisalueesi. Kätilönä
osaat työskennellä moniammatillisesti muiden
asiantuntijoiden kanssa hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita noudattaen.
Kätilönä
– olet asiantuntija seksuaali- ja lisääntymisterveyden eri osa-alueilla
– hoidat raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä naisia sekä heidän perheitään
– vastaat itsenäisesti normaalin raskauden
ja synnytyksen aikaisesta hoidosta sekä
syntymän jälkeisenä aikana terveen vastasyntyneen ja perheen hyvinvoinnista
– osaat tukea ja ohjata perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja synnytykseen
valmistautumisessa
– osaamistasi ovat varhaiseen vuorovaikutukseen ja imetysohjaukseen liittyvät asiat
– olet naisten terveyden ja naistentautien
hoitotyön asiantuntija; osaat ohjata ja hoitaa eri-ikäisiä naisia heidän terveyteensä
liittyvissä tarpeissa

OPTOMETRISTI (AMK)
Optometristin tuottamiin palveluihin kuuluvat
silmän taittovoiman määrittäminen, optisten
apuvälineiden määrääminen ja silmäsairauksien
tunnistaminen. Optometristi valitsee asiakkaalle
näönkorjausratkaisun sekä määrää, valmistaa ja
sovittaa silmä- ja piilolasit ja muut optiset apuvälineet. Optometristi ohjaa asiakkaita näköön,
näkemisen ongelmiin ja niiden korjaamiseen
liittyvissä asioissa. Optometristi toimii itsenäisenä näkemisen ja näönhuollon asiantuntijana
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– osaat tunnistaa tehostettua seurantaa
vaativat tai muuten poikkeavat tilanteet ja
pystyt toimimaan myös osana moniammatillista tiimiä tilanteen niin edellyttäessä
– työhösi kuuluu myös seksuaalineuvonta
sekä perhesuunnitteluun ja lapsettomuuteen liittyvä ohjaus ja hoito
– osaat kehittää kätilö- ja hoitotyön lisäksi
myös omaa toimintaasi.
Kätilö (AMK) tutkinnon suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi kätilönä ja sairaanhoitajana, sillä koulutus täyttää
Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.
Valmistumisesi jälkeen voit työskennellä kätilö- ja hoitotyön tehtävissä perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa julkisella tai
yksityisellä sektorilla sekä erilaisissa projekti- ja
tutkimustehtävissä. Työpaikkojasi voivat olla esimerkiksi äitiyspoliklinikat, synnytysosastot, synnyttäneiden vuodeosastot, naistentautien poliklinikat ja osastot, lapsettomuusyksiköt, äitiys- ja
perhesuunnitteluneuvolat sekä erilaiset järjestöt. Voit työskennellä myös itsenäisenä ammatinharjoittajana.
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sekä työskentelee yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa kehittäen ratkaisuja näkemisen ja
ympäristön näkemiseen vaikuttavien puutteiden
parantamiseksi.
Optometristin asiantuntijuus perustuu näköjärjestelmän, näkökyvyn sekä silmäsairauksien
tuntemiseen. Lisäksi tarvitaan näön tutkimisen
ja silmien terveydentilan arvioinnin menetelmien
osaamista. Ammattitaidon perustana on optometrian teoreettinen ja käytännöllinen terveys-
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tekninen osaaminen. Ammatillinen osaaminen
rakentuu soveltuville matemaattis-luonnontieteellisille 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
sinulla on mahdollisuus lähteä kansainväliseen
opiskelijavaihtoon.
Optometristin työssä tarvitset hyviä ihmissuhdetaitoja, monipuolisia kädentaitoja sekä

RÖNTGENHOITAJA (AMK)
Röntgenhoitajatutkinnon suoritettuasi osaat toteuttaa eri-ikäisten, eri sairauksia sairastavien
potilaiden ja asiakkaiden röntgen-, isotooppi-,
ultraääni- ja magneettitutkimuksia, työskennellä
isotooppihoidoissa ja kuvantaohjatuissa toimenpiteissä sekä toteuttaa sädehoitoa. Tutkimus- ja
hoitotilanteissa vastuualueesi röntgenhoitajana
vaihtelee itsenäisestä toiminnasta moniammatillisen työryhmän jäsenenä toimimiseen.
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.
Opinnot sisältävät tietopuolista osaamista
edistäviä opintoja ja ammatillista osaamista edistävää harjoittelua. Tietopuolisia opintoja ovat:
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laajaa tietoperustaa. Ohjaus ja neuvonta liittyvät
lähes kaikkiin työtehtäviisi. Yhteistyötaidot ovat
tärkeitä, koska asiakkaita palvellaan yhdessä
muiden asiantuntijoiden kanssa. Tutkinnon suoritettuasi työskentelet näönhuollon asiantuntijana,
optikkona, esimerkiksi:
– yksityisessä terveydenhuollossa
– työterveyshuollossa
– keskussairaaloissa
– optikkoliikkeissä
– yrittäjinä
– muissa asiantuntijatehtävissä.
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– opiskelu- ja viestintäosaaminen
– sosiaali- ja terveysalan perusosaaminen
– radiografia- ja sädehoitotyön perusosaaminen
– radiografiatyön osaaminen
– sädehoitotyön osaaminen
– vaihtoehtoiset opinnot
– tutkimus- ja kehittämisosaaminen
– opinnäytetyö.
Suurin osa röntgenhoitajista työskentelee
julkisen tai yksityisen terveydenhuollon sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai lääkäriasemilla
röntgenhoitajina. Koulutuksessa hankitun osaamisen kautta voit työllistyä myös terveydenhuollon yrityksiin käyttökouluttajaksi, laitemarkkinoijaksi tai tuotekehittelijäksi, eläinlääkintähuoltoon
eläinten kuvantamistutkimuksiin tai säteilyn käytön valvontatehtäviin teollisuuteen.
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SAIRAANHOITAJA (AMK)
Sairaanhoitajana teet työtä ihmisten hyväksi
itsenäisesti ja erilaisissa tiimeissä. Vastaat asiakkaiden hoitotyöstä ja sen kehittämisestä. Työ
on hoitamista, terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisemistä ja kuntoutusta. Tärkeä vastuualueesi on potilasturvallisuus. Sairaanhoitajana
suunnittelet ja koordinoit hoitoa, teet päätöksiä,
hoitotoimenpiteitä ja seuraat hoidon vaikuttavuutta, sekä huolehdit osaltasi lääkärin antamien hoito-ohjeiden toteuttamista.
Hyvät ihmissuhdetaidot ja tilannetaju ovat
perusedellytys sekä asiakastyössä että yhteistyössä muun henkilökunnan tai omaisten
kanssa. Työ sairaanhoitajana on ihmisläheistä
ja monipuolista. Kohtaat myös vaikeita tilanteita. Äkilliset muutokset potilaiden tilassa vaativat ripeitä päätöksiä, toimintaa ja paineensietokykyä. Pitkäaikaisissa hoitosuhteissa tarvitaan
suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Sairaanhoitajan työ muuttuu ja kehittyy koko ajan
mm. terveyspalvelujärjestelmän ja hoito- ja viestintäteknologian kehityksen myötä. Laaja tieto-

SOSIONOMI (AMK)
Sosionomikoulutus on juuri sinulle, joka haluat tehdä työtä ihmisten parissa. Koulutuksen tavoitteena
on, että kehityt asiantuntevaksi ihmisten arkielämän tukijaksi ja toiminnan kehittäjäksi. Sinulla on
luovaa osaamista ja neuvokkuutta, jota tarvitaan
asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvoinnin edellytysten luomiseksi. Voit suunnata opintojasi sen asiakasryhmän ja toimintaympäristön mukaan, joiden
parissa haluat työskennellä, esimerkiksi
– aikuissosiaalityö
– lastensuojelu
– mielenterveystyö
– nuorisotyö
– päihdetyö
– vammaistyö
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perusta, päätöksenteko- ja organisointitaidot
sekä jatkuva kehittyminen ovat välttämättömiä.
Sinulla on mahdollisuus syventää sairaanhoitajan osaamistasi hyödyntäen sekä Oulun että
Oulaisten kampusten tarjontaa:
– akuutti- ja kiireetön avohoitotyö
– gerontologinen hoitotyö
– lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
– mielenterveys- ja päihdehoitotyö
– perioperatiivinen hoitotyö
– sisätautien ja kirurginen hoitotyö
– tehohoitotyö
– palliatiivinen ja saattohoitotyö
– patient safety for future healthcare
professionals
Sairaanhoitajana voit työskennellä muun
muassa vastaanotoilla, poliklinikoilla, vuodeosastoilla, teho- ja leikkausosastoilla, hoitokodeissa, virtuaalisairaalassa, projekti- ja tutkimustehtävissä, yrittäjänä sekä kansainvälisissä
avustustehtävissä.
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– vanhustyö
– varhaiskasvatus.
Sosionomitutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä muuttuvassa ja monimutkaistuvassa
yhteiskunnassa sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Tältä pohjalta osaat kehittää toimintaa ja hyvinvointipalveluja
yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Osaat soveltaa tuen ja ohjauksen tavoitteellisia
menetelmiä asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä sekä osaat analysoida hyvinvointipalveluiden muutoksia.
Sosionomin asiantuntijuutta haluavat rekrytoida työnantajat, jotka tuottavat sosiaalipalveluja, varhaiskasvatusta tai oppilas- ja opis-
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kelijahuoltopalveluja. Tehtävänimikkeitä ovat
esimerkiksi
– järjestötyöntekijä
– kehitysvammaisten ohjaaja
– koulukuraattori
– lastenkodin ohjaaja

SUUHYGIENISTI (AMK)
Suuhygienistin työssä painottuvat asiakaslähtöinen terveyden edistäminen ja moniammatillinen
yhteistyö. Suun terveydenhoitotyö sisältää suun
terveystarkastuksen ja sen perusteella laadittavan hoitosuunnitelman. Hoidon toteutus tehdään
hoitosuunnitelman perusteella. Hoitojakson
päätteeksi arvioidaan hoitotulos ja sovitaan ylläpitohoidosta. Asiakkaan omahoidon ohjaus on
osana kokonaishoitoa.
Tyypillisiä suuhygienistin vastuualueen hoitotoimenpiteitä ovat ien- ja tukikudosten varhais- ja
ylläpitohoidon toimenpiteet, hammaskiven ja värjäymien poisto, hampaan pinnoitus, fluorikäsittely sekä vastuualueen mukaiset oikomishoidon
toimenpiteet. Myös röntgenkuvien ottaminen ja
suun terveydenhoidon ensiaputilanteet ovat osa
suuhygienistin osaamista.
Koulutuksen keskeiset opintokokonaisuudet ovat
– työyhteisö- ja viestintäopinnot
– turvallisuusosaaminen

TERVEYDENHOITAJA (AMK)
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 edistämi-
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– nuoriso-ohjaaja
– perhetyöntekijä
– päihdetyöntekijä
– päivätoiminnanohjaaja
– sosiaaliohjaaja
– varhaiskasvatuksen sosionomi.
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– suun terveydenhoitotyö
– terveyden edistäminen
– kehittäminen ja johtaminen
Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä
Oulun yliopiston hammaslääketieteen koulutuksen kanssa.
Terveyden edistämiseen sisältyvää ohjausta ja neuvontaa toteutetaan moniammatillisessa
työryhmässä hammashoitolan lisäksi neuvolassa, päiväkodissa, koululla sekä hoitolaitoksissa. Koulutukseen sisältyy runsaasti terveyden
edistämistilanteiden/-tapahtumien järjestämistä.
Tutkinto antaa myös valmiuksia lähiesimiestehtäviin sekä alan tutkimus- ja kehittämistyöhön.
Suuhygienistinä voit työskennellä terveyskeskuksessa, sairaalassa, yksityisellä hammaslääkäriasemalla sekä myynti- ja markkinointitehtävässä. Voit toimia myös yrittäjänä ja
itsenäisenä ammatinharjoittajana.
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nen ja yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö sekä
terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen.
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
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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 suorittaneet
saavat sekä sairaanhoitajan että terveydenhoi-

TOIMINTATERAPEUTTI (AMK)
Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Toimintaterapia on näyttöön perustuvaa
moniammatillista kuntoutusta, jossa keskiössä
on yhdessä tekeminen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan arjessa eläminen mielekkäällä ja
merkityksellisellä tavalla. Asiakkaan taitoja ja
mielenkiintoja vastaavan toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä asiakkaan kanssa
on toimintaterapeutin tärkeä osaamisalue. Toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ihminen
tekee ja ajattelee: itsestä huolehtimista, lepoa,
leikkiä, työtä, kotielämän ja vapaa-ajan toimintoja.
Toimintaterapeuttina osaat analysoida toimintoja ja ympäristöjä sekä soveltaa niitä niin,
että ne tukevat asiakkaan valintoja ja osallistumista sekä edistävät hänen hyvinvointiaan. Terapeuttisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen
rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii sinulta terapeuttisia taitoja, joita ovat mm. kyky kuunnella
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tajan tutkinnon. Terveydenhoitaja työskentelee
eri-ikäisten terveyden edistämiseksi vastaanotoilla (esim. neuvolat, koulut), kotihoidossa, sairaaloissa sekä sairaanhoitotyössä vastaanotoilla
ja sairaaloissa. Terveydenhoitaja voi toimia myös
erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, koulutus- ja
projektitehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä.
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asiakasta, kyky olla läsnä, tilannetaju, rohkeus
ja luovuus.
Toimintaterapeuttina osaat käyttää erilaisia
asiakaslähtöisiä arviointimenetelmiä; haastattelua, toiminnan havainnointia, itsearviointimenetelmiä, testejä ja projektiivisia menetelmiä.
Arvioinnin perusteella teet yhdessä asiakkaan
kanssa suunnitelman, jotta asiakkaan toimintakyky edistyisi esimerkiksi kotona pärjäämisen
tai koulun käymisen suhteen. Toimintaterapeuttina osaat suunnitella ja toteuttaa toiminnallisia
ja esteettömiä ympäristöjä sekä mukauttaa niitä
asiakkaan tarpeiden mukaan. Sinulla on myös
osaamista olla kehittämässä yhteiskunnan palveluja.
Toimintaterapian asiantuntijoista on kysyntää kaikilla kuntoutuksen alueilla Suomessa ja
ulkomailla. Toimintaterapian tarve lisääntyy erityisesti kotona asuvien ja kotiutuvien asiakkaiden parissa sekä ennaltaehkäisevässä työssä
esim. järjestöissä ja kouluissa. Lisäksi toimintaterapeutteja tarvitaan yhteiskunnan palvelujen
kehittämiseen ja ympäristön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.
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TEKNIIKAN
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
”Oamkissa opitaan paljon käytännön kautta. Itse tehtäessä oppii
helpommin kuin kirjoista pänttäämällä. Luokassa on hyvä tekemisen
meininki eikä ketään ole jätetty ulkopuoliseksi.”
KAISA, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
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BACHELOR OF ENGINEERING
(BENG), INFORMATION TECHNOLOGY
Tietotekniikka on välttämätön osa lähes jokaisella elämänalueella ja tarve ICT-alan osaajista
kasvaa edelleen jatkuvasti. Englanninkielinen
tietotekniikan insinöörikoulutus on tarkoitettu
sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet luomaan uraa
kansainvälisissä työyhteisöissä Suomessa tai
ulkomailla. Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan englanniksi, jolloin opiskelijoiden alakohtainen sanavarasto kehittyy pikkuhiljaa opintojen
etenemisen myötä.
Opinnot suuntautuvat web-kehitykseen ja
ammattiopinnot koostuvat pääosin ohjelmistokehityksestä, web- ja mobiiliteknologioista sekä
liiketoiminta-opinnoista. Opiskeluissasi saavutat
hyvät taidot web-ohjelmoinnissa, projektityöskentelyssä ja tietokantojen käytössä.

OPINTOPISTETTÄ

VUOTTA

Tietotekniikan insinöörinä tarvitset työssäsi
tekniikan osaamisen lisäksi myös matematiikan
ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä
yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja. Koulutus antaa valmiudet myös näihin.
Valmistuttuasi sinulla on valmiudet lukemattomiin uramahdollisuuksiin niin Suomessa
kuin ulkomailla. Valmistuneena sinulla on laaja
ymmärrys ja taitoja toimia niin ohjelmistosuunnittelussa, tuotekehittelyssä kuin asiantuntijana
tietotekniikan alalla. Tehtävänimikkeitäsi voivat
olla esimerkiksi:
– sovellussuunnittelija
– projektipäällikkö (tietotekniikka)
– Internet-suunnittelija
– käyttöliittymäsuunnittelija.

INSINÖÖRI (AMK),
ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA
Kestävää kehitystä ja mahdollisia energiansäästötoimenpiteitä pohditaan jatkuvasti ympäri maailmaa.
Energiantuotantoon, -kulutukseen ja ympäristöön
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liittyviä haasteita ratkotaan niin yrityksissä, tutkimus- ja kehittämishankkeissa kuin poliittisessa päätöksenteossakin. Tämä koulutus tarjoaa paikan yh-

Skannaa tämä
kuva Arilynsovelluksella
saadaksesi
lisätietoa koulutusohjelmasta.
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teiskunnallisesti merkittävällä ja haasteellisella alalla.
Energiatekniikan koulutuksessa perehdyt
energiantuotantolaitoksiin, energian käyttöön
ja jakeluun. Ymmärrät tehokkaan ja taloudellisen energian käytön periaatteet niin yksittäisen
käyttäjän kuin yhteiskunnan näkökulmasta ja
osaat soveltaa niitä. Energiajärjestelmiä opiskeltuasi osaat toteuttaa kokonaisuuksia, joissa
yhdistyvät perinteiset ja uudet energiaratkaisut.
Pääset työskentelemään yritysprojekteissa ja
rakentamaan kontaktiverkostoa alan toimijoihin.
Energiatekniikka on kansainvälinen ala, joten

INSINÖÖRI (AMK),
KONETEKNIIKKA
Konetekniikka luo perustan kaikille muille tekniikan aloille. Konetekniikan osaajana toimintakenttäsi laajenee koko ajan ja osaajia tarvitaan
mitä erilaisimmissa yrityksissä. Koneinsinöörinä
osaat konealan perustietojen ja taitojen lisäksi suunnitella ja kehittää moniteknisiä tuotteita,
suunnitella ja kehittää tuotantoa ja tuotantoteknisiä ratkaisuja tai toimia auto- ja kuljetustekniikan asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Konetekniikassa sinulla on mahdollisuus tehdä
kaksoistutkinto, mikä tarkoittaa, että opintojen
aikana opiskelet vuoden Saksassa partnerikorkeakoulussamme ja valmistuttuasi saat suoma-

vaihto-opiskelu ulkomaisessa partnerikorkeakoulussa lisää monipuolisia työelämävalmiuksia, joita työnantajat arvostavat.
Työllistymisvaihtoehdot ovat moninaiset ja
vaihtelevat paljon alueellisesti ja oman kiinnostuksen mukaan. Valmistuttuasi voit työskennellä
energiatekniikan ja ympäristöalan suunnittelu-,
käytönvalvonta-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä energia- ja vesilaitoksissa, jätehuoltoyrityksissä, teollisuusyrityksissä, kuntien teknisillä
osastoilla, ympäristökeskuksissa, energia-alan
yrityksissä ja suunnittelutoimistoissa.
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laisen insinöörin tutkinnon lisäksi myös saksalaisen insinöörin tutkinnon.
Ensimmäinen lukuvuosi on kaikille yhteinen.
Suuntautumisvaihtoehdon valinnan teet ensimmäisen lukuvuoden keväällä.
Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa perehdytään autoalan
jälkimarkkinointiin, ajoneuvotekniikkaan, autoelektroniikkaan, polttomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Oppimisympäristöösi kuuluu myös
yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista. Keskeisiä vahvuusalueita ovat mootto-

Skannaa tämä
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saadaksesi
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rinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testausmenetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa
olosuhteissa. Osan kolmannen vuoden opinnoista teet ohjattuina projektitöinä yrityksissä.
Opintojen aikana suoritat autoalan sähkötyöturvallisuustutkinnon (SFS6002) ja osallistut katsastajan alalletulokoulutukseen, jonka jälkeen
voit suorittaa Liikenteen turvallisuusviraston järjestämän katsastajan loppututkinnon.
Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa pääset perehtymään monipuolisesti innovatiiviseen koneiden, rakenteiden ja laitteiden tuotekehitykseen. Koneautomaatioon perehtyneenä
koneinsinöörinä tiedät esimerkiksi, miten tuotekehitys teollisuudessa toimii ja kuinka automaation
ohjausjärjestelmät suunnitellaan. Koulutuksessa
käytät nykyaikaisia tuotekehitysympäristöjä kuten
3D-suunnittelu- ja simulointiympäristöjä suunnittelusta valmistukseen. Laboratorioissamme on modernit laitteistot 3D-tulostamiseen, robottisolujen
rakentamiseen ja vaativiin koneistuksiin. Tärkeänä osana opintojasi ovat nykyaikaisen robotisoidun tuotantoautomaation suunnittelu ja toteut-

taminen teollisuuden tuotekehitysprojekteissa.
Osan kolmannen vuoden opinnoista teet ohjattuina projektitöinä alueen yrityksissä.
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa syvennyt teollisuuden tuotanto- ja valmistusjärjestelmiin, valmistusteknologioihin,
tuotannon automaatiojärjestelmiin, kunnossapitoon sekä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen. Suuntautumisvaihtoehdossa opiskelet
tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa. Yhden lukukauden opinnot suoritat ohjattuina projektitöinä teollisuusyrityksissä.
Tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimies-, suunnittelu-, tuotannon kehitys-, myynti-, asiakaspalvelu- ja opetustehtävissä.
Tehtäviin liittyy usein myös liiketoimintaan,
projektityöskentelyyn, markkinointiin sekä talouteen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Tyypillisiä
työnantajia ovat teollisuusyritykset, auto- ja
kuljetusala sekä suunnittelutoimistot. Projektiharjoittelu ja opinnäytetyö ovat vuosi vuodelta
useamman opiskelijan polku insinöörin työtehtäviin.

INSINÖÖRI (AMK),
RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Koulutamme rakentamis- ja yhdyskuntatekniikan
ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja kansainväliseen toimintaan.
Päivätoteutuksessa opiskelija valitsee, suuntautuuko hän talonrakennus- vai yhdyskuntatekniikka. Monimuotototeutuksessa suuntautumisvaihtoehto on talonrakennustekniikka.
Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet talonrakentamisen monipuolisiin suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- ja
tarkastustehtäviin sekä uudis- että korjausrakentamisen alalle. Vaihtoehtoisilla opinnoilla
syvennytään rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan.
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Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia erilaisissa tie- ja liikennealan hankkeiden sekä vesihuolto-, vesirakentamis-, vesistö- ja ympäristöhankkeiden tutkimus-,
suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä. Koulutuksessa perehdytään myös ympäristövaikutusten
arviointiin, maankäytön suunnitteluun sekä maisema- ja ympäristörakentamiseen.
Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit toimia
suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamistehtävissä, kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä,
tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä
sekä asiantuntija- ja opetustehtävissä talonrakennus- ja yhdyskuntatekniikan alalla.
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INSINÖÖRI (AMK),
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA		
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.
Ensimmäinen opintovuosi on kaikille yhteinen, mutta tämän jälkeen valitset, suuntaudutko
sähkö- vai automaatiotekniikkaan. Sähkötekniikan opinnoissa keskitytään sähköisen talotekniikan sekä sähkövoimatekniikan teemoihin.
Opinnot antavat valmiuksia toimia sähkön tuotantoon, siirto- ja jakeluverkkoihin, sähkökäyttöihin, kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin ja
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sähkösuunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Opintoihin sisältyy myös ohjaus- ja automaatiotekniikkaa, joita voidaan soveltaa älykkäissä sähköverkoissa, energiatehokkaissa sähkökäytöissä
sekä asumismukavuutta ja turvallisuutta edistävissä sähköteknisissä ratkaisuissa.
Automaatiotekniikassa keskitytään prosessi-, mittaus-, säätö- ja sähkötekniikkaan. Syventävät opinnot painottuvat prosessi-, kappaletavara-, kiinteistö- ja teollisuusautomaatioon sekä
automaation informaatiojärjestelmiin. Suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet automaattisesti
toimivien koneiden, laitteiden ja niistä koottujen
järjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottotehtäviin sekä alan palvelutoimintaan.

Tutkinto-ohjelmastamme valmistuneista
insinööreistä työllistyi vuonna 2017 yli

90%
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INSINÖÖRI (AMK), TALOTEKNIIKKA
Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palvelujen, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Oamkissa
opinnot suuntautuvat LVI-tekniikkaan. LVI eli lämpö, vesi ja ilma ovat aina osa rakentamista ja rakennusten kunnostusta ja ylläpitoa. Koska järjestelmät kehittyvät, korjausrakentamisen määrä
kasvaa ja energiankulutuksen ja energiatehokkuuden vaatimukset tiukentuvat, riittää LVI-alalla
töitä. Suurta osaa töistä ei voi viedä ulkomaille,
joten töitä riittää myös Suomessa.
Talotekniikan opinnoissa keskitytään niin yksityishenkilölle kuin yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin ja merkittäviin aiheisiin: sisäilmastoon,
ilmastointi-, lämmitys- ja jäähdytystekniikkaan,
vesihuoltoon sekä kiinteistöautomaatioon.
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Tutkinnon suoritettuasi hallitset rakennusten
tekniset järjestelmät. Osaat soveltaa ympäristöystävällistä ja energiatehokasta teknologiaa
terveellisen ja viihtyisän asuin- ja työympäristön
suunnittelussa ja käytössä. Hallitset alalla käytössä olevat tyypilliset ohjelmistot ja sovellukset
sekä pärjäät työelämän kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja vaativissa tilanteissa.
Tutkinto antaa valmiudet toimia suunnittelu-, projektinhoito- ja rakennuttamistehtävissä,
kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä
asiantuntija- ja opetustehtävissä LVI-alalla.
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INSINÖÖRI (AMK),
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Tietotekniikkaa tarvitaan maailmanlaajuisesti kaikilla ammattialoilla ja osaajien tarve kasvaa koko
ajan Suomessa sekä maailmalla. Tietotekniikan
insinöörinä osaat suunnitella ja toteuttaa elektronisia laitteita tai erilaisia ohjelmistoratkaisuja.
Koulutuksessa on valittavana kaksi suuntautumisvaihtoehtoa. Valitset suuntautumisvaihtoehdon heti opintojesi alussa. Laite- ja tuotesuunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa opiskelet
mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua. Opinnoissasi keskityt elektroniikkaan, tietoliikenteeseen ja laiteläheiseen ohjelmointiin
sekä painettavan elektroniikan soveltamiseen.
Ohjelmistokehityksen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelet työasemien, mobiilien ja sulautettujen laitteiden ohjelmistojen kehittämistä sekä
ohjelmistoprosessien hallintaa. Lisäksi sinulla on
mahdollisuus opiskella pelien kehittämistä.
Opiskelu on alusta asti käytännönläheistä.
Heti ensimmäisten viikkojen aikana opiskelet
teoriaa, jota sovelletaan käytäntöön loppusyksyn projektissa. Sama lukukausirakenne tois-

RAKENNUSARKKITEHTI (AMK)
Rakennusarkkitehtikoulutus antaa vahvan osaamisen pohjoisen alueen talonrakennuksen teknisten perusteiden hallintaan ja erityisesti asuinrakennusten rakennussuunnitteluun. Koulutus
on käytännönläheistä ja tarjoaa hyvät valmiudet
työelämään laaja-alaisten projektitöiden ja opinnäytetyön kautta.
Koulutuksen painopisteitä ovat asuinpientalojen ja kerrostalojen rakennussuunnittelu, korjausrakentaminen ja sen rakennussuunnittelu,
mallinnus, visualisointi, tietomallinnus. Keskeisiä
osa-alueita ovat:
– rakennusten toiminnallisuus, asuttavuus ja
käyttökelpoisuus
– rakentamisen tietomallintaminen (BIM)
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tuu kahden ja puolen vuoden ajan. Kolmannen
vuoden keväällä pääset alueen yrityksiin tai
hankkeisiin tekemään niiden tarjoamia tuotekehitysprojekteja, joiden aiheet hankimme koulun
puolesta. Projektin aikana sinua auttavat yrityksen ja Oamkin ohjaajat. Projekteissa opiskelet tekemällä esimerkiksi erilaisia ohjelmistoja,
laitteita tai selvityksiä. Opiskelusta suuri osa
tehdään ryhmätöinä, mutta menestyminen vaatii sinulta myös omatoimista opiskelua ja kykyä
itsenäiseen työskentelyyn. Osan opinnoista voit
suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.
Insinöörinä tarvitset työssäsi tekniikan osaamisen lisäksi myös luonnontieteiden (matematiikka ja fysiikka), viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja
taitoja. Opinnoista saat valmiudet myös näihin
asioihin. Valmistumisen jälkeen sinulla on monipuoliset tiedot ja taidot toimia suunnittelijana,
ohjelmoijana, tuotekehittäjänä tai asiantuntijatehtävissä nopeasti kehittyvillä ja kansainvälisillä elektroniikka- ja tietoteollisuusaloilla.
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– korjausrakentaminen ja sen rakennussuunnittelu
– materiaali- ja energiatehokkuus
– rakennussuunnittelun projektijohto ja
prosessit
Tutkinnon suoritettuasi saat kelpoisuuden
Valtioneuvoston asetuksen (214/2015) mukaisiin
vaativiin rakennussuunnittelijan tehtäviin. Valmistuttuasi voit toimia monipuolisissa suunnittelu- ja
asiantuntijatehtävissä.

Ensimmäiset rakennusarkkitehdit valmistuivat
toukokuussa 2018 ja jo valmistumisvaiheessa
90 % oli työllistynyt alan tehtäviin.
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RAKENNUSMESTARI (AMK)
Koulutamme rakennusalan työnjohdon ja työmaatekniikan ammattilaisia, joilla on valmiudet
kehittyä vaativiin vastaavan työnjohtajan tehtäviin. Koulutus antaa rakennustuotannossa tarvittavat perustiedot rakennustekniikasta sekä
rakennustuotannon johtamisessa tarvittavat
tiedot työmaa- ja tuotantotekniikassa, aikataulu-
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210 / 3,5
OPINTOPISTETTÄ

VUOTTA

suunnittelussa, hanketaloudessa sekä esimiestoiminnassa.
Tutkinnon suoritettuasi voit toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä
vastaavana työnjohtajana. Keskeisiä tehtäviä ovat
rakennustyömaiden tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävät sekä rakennusprojektien hallinta.
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HAKUOHJEET
JA VALINTAPERUSTEET
KUKA VOI HAKEA?
Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat:
– suomalaisen lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto
– kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB ja RP)
– ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi ammatillinen tutkinto
– ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.
– ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.
Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritettuna
niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä viimeistään
8.7.2019.
Huom! Korkeakoulututkinnolla ei voi pääsääntöisesti hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

MITEN HAETAAN?
Korkeakoulujen kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa:
– ensimmäinen hakuaika on 9.–23.1.2019, jolloin voi hakea englanninkielisiin koulutuksiin
– toinen hakuaika on 20.3.–3.4.2019, jolloin voi hakea suomenkielisiin koulutuksiin sekä
osaan englanninkielisistä koulutuksista.
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. Vaadittavista liitteistä mainitaan sähköisessä hakemuksessa.
Valintakokeet järjestetään 5.4.–7.6.2019.
Tulosten valmistuessa tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää.
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Aloituspaikat ja valintatavat, kevään 2019 yhteishaku
SUOMENKIELINEN KOULUTUS
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Medianomi (AMK), päivätoteutus
Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus
Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus
Tradenomi (AMK), liiketalous, Terwa-akatemia, päivätoteutus
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus
Kätilö (AMK), päivätoteutus
Optometristi (AMK), päivätoteutus
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Sosionomi (AMK), päivätoteutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus

Valintatapa
43
25
17
Valintatapa
105
40
30
Valintatapa
20
Valintatapa
20
Valintatapa
16
12
13
10
14
14
15
15
10
5
13
Valintatapa
45
Valintatapa
5
18
60
21
39
45
5
18
75
35
38

ENGLANNINKIELINEN KOULUTUS
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
BBA, International Business, 1. hakuaika
BBA, International Business, 2. hakuaika
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
BEng, Information Technology, 1. hakuaika
BEng, Information Technology, 2. hakuaika

Valintatapa 1
35
5
Valintatapa 1
35
10
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1

1

1
1
1

1
1

Valintatapa 3B
55
10
Valintatapa 4
10
Valintatapa 3B
15
Valintatapa 2A
16
12
13
9
14
14
15
15
10
5
12
Valintatapa 3A
10
Valintatapa 3B
5
17
60
21
39
45
5
17
15
-

Valintatapa 5
5
-
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Valintaperusteet
Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksessa on määritelty viisi eri valintatapaa. Valinta
suoritetaan
1)
pelkän valintakokeen,
2)
valintakokeen ja koulumenestyksen,
3)
pelkän koulumenetyksen,
4)
valintakokeen ja työkokemuksen tai
5)
SAT-testin perusteella.
Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain,
mitkä valintatavoista ovat käytössä kyseisessä

hakukohteessa, sekä päättää valintatapakohtaiset aloituspaikat. Oamkin käyttämät valintatavat
aloituspaikkoineen on esitetty sivulla 37. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon.
Hakijat ovat mukana käytössä olevissa valintatavoissa pohjakoulutuksensa mukaisesti eikä
hakijan tarvitse tätä itse valita. Valintatavoissa
2A/2B ja 3A/3B ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat.

VALINTATAPA 1
Valintakoe			
40/70/100			
				
VALINTATAPA 2A 			
VALINTATAPA 2B
Koulumenestys (yo-tutkinnon arvosanat) 30
Koulumenestys (yo-tutkinnon arvosanat) 60
Valintakoe				70
Valintakoe				40
Yhteensä				100
Yhteensä				100
				
VALINTATAPA 3A			
VALINTATAPA 3B
Koulumenestys (yo-tutkinnon arvosanat) 30
Koulumenestys (yo-tutkinnon arvosanat) 60
				
VALINTATAPA 4 				
VALINTATAPA 5 (vain englanninkielinen koulutus)
Valintakoe				70
SAT-testi
Työkokemus			
30
– Evidence-Based Reading and Writing
Yhteensä				100
– Math

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 ylioppilas-

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

YLIOPPILASTUTKINNON ARVOSANOJEN PISTEYTYS
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

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 			

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli * 					

20

19

17

12

10

20 (19)

19 (18)

17 (16)

12 (11)

10 (9)

20

19

17

12

10

Ylioppilastutkintotodistus 			

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli * 					

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli 			

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä (lyhyt) 			

15 (10)

12 (8)

9 (6)

7 (4)

5 (2)

15

12

9

6

3

Ylioppilastutkintotodistus 			

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli * 					

15

12

9

6

3

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)

Paras reaali 				

15

12

9

6

3

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, tekniikka

Fysiikan, kemian tai biologian reaalikoe
(v. 2006 tai sen jälkeen suoritettu) 			
VALINTATAVAT 2B JA 3B, tietojenkäsittely

Paras kieli (vieras kieli tai toinen kotimainen),

*Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB- tutkinnossa
äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.
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EB-, IB- ja REIFEPRÜFUNG-TUTKINTOJEN MUUNTOKAAVA
EB-tutkinto

								Suomalainen

matematiikka

muu ainekohtainen koe

IB-tutkinto (Diploma)

Reifeprüfung-tutkinto

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)

Työkokemus
Työkokemus on osa pisteytystä rakennusmestarikoulutuksessa sekä niissä monimuotototeutuksissa, joissa käytetään valintatapaa 4. Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon
18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7. ja syksyn haussa viimeistään 31.12.
Kaksi kuukautta yleistä työkokemusta tuottaa
yhden pisteen. Poikkeuksena on rakennusmestarikoulutus, jossa työkokemuksen tulee olla rakennusalalta. 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. Työtodistuksia ei tarvitse toimittaa
hakuaikana. Poikkeuksena rakennusmestarikoulutus, jossa työtodistusjäljennökset tulee ladata
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sähköiselle hakemukselle tai lähettää ylimpään
rakennusmestarikoulutuksen hakukohteeseen
siten, että ne saapuvat hakijapalveluihin viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 (postileiman päiväys
ei riitä).
Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista
asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata
ei lasketa työkokemukseksi. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus,
joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai
MYEL-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.
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Valintakokeet
Kaikissa Oamkin hakukohteissa on maksuton
valintakoe. Valintakokeisiin tai sen ensimmäiseen vaiheeseen hyväksytään kaikki hakukelpoiset hakijat. Poikkeuksina ne kulttuurialan
hakukohteet, joihin on ennakkotehtävä. Kaikkiin
valintakokeisiin ei lähetetä valintakoekutsuja,
vaan hakijan tulee itse tarkistaa valintakoetiedot
Oamkin www-sivuilta osoitteesta www.oamk.fi.
Oamkin kevään 2019 valintakokeiden aikataulu
on sivulla 42.

Valinta tasapisteissä
olevien välillä
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:
1.
valintakoepisteet
2.
koulumenestyspisteet
3.
työkokemuspisteet
4.
hakutoivejärjestys
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
ero tasapistetilanteessa olevien hakijoiden välillä, Oamk valitsee kaikki tasapistetilanteessa
olevat hakijat.
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Kevään 2019 yhteishaun valintakoepäivämäärät
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Medianomi (AMK), päivätoteutus				
1. vaihe 16.5., 2.vaihe 23.–24.5.
Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus
				
20.–24.5.
Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus		
21.–23.5.
		
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
BBA, International Business, päivätoteutus
1. hakuaika 10.4., 2. hakuaika ilm. myöh.
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
22.5.
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus
7.6.
Tradenomi (AMK), liiketalous, Terwa-akatemia, päivätoteutus
7.6.
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely		
6.6.
		
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot
5.6.
		
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Valtakunnallinen esivalintakoe kaikille hakijoille
24.4.
Varsinainen valintakoe, johon kutsutaan esivalintakokeen perusteella:
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus
29.5.–6.6.
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus
28.5.
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus
29.5. ja 3.–5.6.
Kätilö (AMK), päivätoteutus
28.5.
Optometristi (AMK), päivätoteutus
29.5. ja 3.–6.6.
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
29.5. ja 3.–6.6.
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen
28.5.
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu
28.5.
Sosionomi (AMK), päivätoteutus
3.–6.6.
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus
3.–6.6.
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus
28.5.
Toimintaterapeutti (AMK), monimuototototeutus		
3.–5.6.
		
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
BEng, Information Technology
1. hakuaika 5.4., 2. hakuaika ilm. myöh.
Tekniikan valtakunnallinen valintakoe kaikkiin suomenkielisiin hakukohteisiin
29.5.
Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe
31.5.
		

42

HAKIJAN OPAS 2019

Opiskelijavalinnan ABC
HAKUTOIVEJÄRJEST YS
Hakutoivejärjestys tulee miettiä tarkkaan, sillä
hakuaikojen päättymisen jälkeen sitä ei voi enää
muuttaa. Korkeakoulujen yhteishaussa tarjotaan
pääsääntöisesti 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.
HARKINNANVARAINEN VALINTA
Korkeakoulu voi hyväksyä yhteishaussa opiskelijaksi henkilön, jolla ei ole hakukelpoisuuden
antavaa pohjakoulutusta, mutta korkeakoulu
katsoo hänellä olevan muuten riittävät tiedot ja
taidot. Oamk ei käytä harkinnanvaraista valintaa
yhteishaussa. Henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa pohjakoulutusta, voi tulla hyväksytyksi Oamkiin suorittamalla riittävän määrän avoimen
ammattikorkeakoulun opintoja.
KIINTIÖT
Oamk varaa 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille
lukuun ottamatta englanninkielistä koulutusta.
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 lukuun ottamatta
englanninkielistä koulutusta.
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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
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
Oamkin rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan
tulosten julkistamisesta.
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.

43

POHJAKOULUTUSVA ATIMUS
Kevään 2019 yhteishaussa Oamkin ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen kaikissa
hakukohteissa on pohjakoulutusvaatimuksena
amk-lain mukainen hakukelpoisuus (ks. s. 36).
POISSAOLO-OIKEUS
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi. Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:
– 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 ei kuluta poissaolooikeutta.
PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutuksessa lähiopinnot toteutetaan pääsääntöisesti päivisin. Opetusmuoto sopii iästä
riippumatta kaikille, jotka haluavat suorittaa
opintoja päivisin lähiopetuksen tukemana.
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON 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.
Toteutettavat vaihtoehdot voivat vaihdella vuosittain alueen työelämän tarpeiden ja opiskelijoiden valintojen mukaisesti.
TODISTUSJÄLJENNÖKSET
Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei
tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä hakuvaiheessa, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi
tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990
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suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet,
joiden on toimitettava todistuskopiot jo hakuvaiheessa.
Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, EBtai RP- tutkinto) suorittaneiden tulee toimittaa
todistusjäljennös hakuvaiheessa. Hakukeväänä
kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittavien
tulee toimittaa todistus arvosana-arvioinneista.
Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla
hakevan on toimitettava hakuvaiheessa jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksesta tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta. 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 tai turvapaikanhakija,
eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan
asiakirjoin, korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys
aikaisemmasta tutkinnosta riittävä. Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös
(turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä
saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi
esittää Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi
oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn
ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.
Kevään yhteishaussa hakuvaiheessa toimitettavien todistusjäljennösten määräaika on ensimmäisen hakuajan osalta 30.1.2019 ja toisen
hakuajan osalta 10.4.2019. Todistusjäljennökset
tulee ladata sähköiselle hakemukselle tai lähettää
ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin siten, että ne saapuvat hakijapalveluihin viimeisenä palautuspäivänä klo 15.00
mennessä (postileiman päiväys ei riitä).
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.
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Kevään 2018 yhteishaun aloituspaikka- ja hakijamäärät sekä hyväksyttyjen alimmat pisteet
Huom. aloituspaikkamäärä- ja valintaperustemuutoksista johtuen pistemäärät eivät ole kaikilta osin
vertailukelpoisia.

Aloituspaikat

Ensisijaiset Kaikki
hakijat
hakijat

Ensikertalaisten
kiintiössä hyväksyttyjen
alin pistemäärä *)

Ammatillisen tutkinnon
suorittaneiden kiintiössä
hyväksyttyjen alin pistemäärä *)

Muiden hyväksyttyjen
alin pistemäärä *)

KULTTUURIALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
Medianomi (AMK),

koepisteet:

koepisteet

koepisteet:

päivätoteutustoteutus				
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265

621

journalismi: 52,51

journalismi: 52,51

journalismi: 59,00

					

visuaalinen s.: 64,00 visuaalinen s.: 64,00

visuaalinen s.: 64,00

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 30

45

123

koepisteet: 56,00

koepisteet: 56,00

koepisteet: 56,00

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

18

51

koepisteet: 60,43

koepisteet: 60,43

koepisteet: 60,43

17

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
BBA, International Business

40

96

638

ei kiintiötä

ei kiintiötä

koepisteet: 24,20

Tradenomi (AMK), kansainvälinen

5

19

99

ei kiintiötä

ei kiintiötä

koepisteet: 31,20

30

175

446

liiketalous, englanninkielinen
Tradenomi (AMK), liiketalous,

koe- ja työkokemus- koe- ja työkokemus-

koe- ja työkokemus-

monimuotototeutus				

pisteet: 71,50

pisteet: 75,00

pisteet: 75,00

					

koepisteet: 36,50

koepisteet: 36,50

koepisteet: 36,50

Tradenomi (AMK), liiketalous,

todistuspisteet: 56,00

todistuspisteet: 57,00

koepisteet: 20,50

koepisteet: 20,75

200

383

1200

päivätoteutus				
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely,

40

143

523

päivätoteutus				

koepisteet: 17,00

yhteispisteet: 53,50		

yhteispisteet: 53,50

koepisteet: 20,50

koepisteet: 20,50

koepisteet: 20,50

LUONNONVARALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot,

35

44

125

päivätoteutus				

todistuspisteet: 46,00		

todistuspisteet: 53,00

koepisteet: 17,94

koepisteet: 17,94

koepisteet: 17,94

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
Bioanalyytikko (AMK),

32

107

347

monimuotototeutus				
Ensihoitaja (AMK),

25

yhteispisteet: 88,00		

yhteispisteet: 89,00

koepisteet: 61,50

koepisteet: 65,00

Fysioterapeutti (AMK),

yhteispisteet: 86,00		

yhteispisteet: 90,00

koepisteet: 57,00

koepisteet: 57,00

327

1094

yhteispisteet: 88,00
koepisteet: 60,00

koepisteet: 52,00

päivätoteutus				
28

377

yhteispisteet: 83,00		
koepisteet: 55,00

958

päivätoteutus				
Kätilö (AMK),

25

187

515

monimuotototeutus				
Optometristi (AMK),

28

yhteispisteet: 84,50		

yhteispisteet: 85,50

koepisteet: 55,50

koepisteet: 63,00

koepisteet: 56,50

yhteispisteet: 77,00		

yhteispisteet: 79,00

koepisteet: 49,00

koepisteet: 50,00

Röntgenhoitaja (AMK),

yhteispisteet: 75,00		

yhteispisteet: 81,00

monimuotototeutus				

koepisteet: 48,00

koepisteet: 52,00

Sairaanhoitaja (AMK),

yhteispisteet: 70,50		

yhteispisteet: 70,50

koepisteet: 50,25

koepisteet: 50,25

30

145
81

337

koepisteet: 57,00

päivätoteutus				
28

88

koepisteet: 61,50

516
330

monimuotototeutus, Oulainen				
Sairaanhoitaja (AMK),

20

124

597

monimuotototeutus, Oulu				
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koepisteet: 44,00
koepisteet: 48,00
koepisteet: 50,25

yhteispisteet: 86,00		

yhteispisteet: 90,00

koepisteet: 56,00

koepisteet: 60,00

koepisteet:59,50
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Sairaanhoitaja (AMK),

Aloituspaikat

Ensisijaiset Kaikki
hakijat
hakijat

40

187

Ammatillisen tutkinnon
Muiden hyväksyttyjen
suorittaneiden kiintiössä
alin pistemäärä *)
hyväksyttyjen alin pistemäärä *)

yhteispisteet: 83,50		

yhteispisteet: 86,50

päivätoteutus, Oulu				

koepisteet: 57,00

koepisteet: 62,00

Sosionomi (AMK),

yhteispisteet: 83,00		

yhteispisteet: 86,00

koepisteet: 55,00

koepisteet: -

60

485

890

Ensikertalaisten
kiintiössä hyväksyttyjen
alin pistemäärä *)

1248

päivätoteutus				
Suuhygienisti (AMK),

20

99

394

päivätoteutus				
Toimintaterapeutti (AMK),

25

230

734

monimuotototeutus				

koepisteet: 56,00
koepisteet: 53,00

yhteispisteet: 81,00		

yhteispisteet: 81,00

koepisteet: 54,00

koepisteet: -

koepisteet: 51,00

yhteispisteet: 84,00		

yhteispisteet: 90,50

koepisteet: 49,50

koepisteet: 49,50

koepisteet: 60,50

ei kiintiötä

ei kiintiötä

SAT-pisteet: 430

TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
BEng, Information Technology

40

100

551

							

koepisteet: 22,00

Insinööri (AMK), tietotekniikka,

10

18

57

ei kiintiötä

ei kiintiötä

koepisteet: 12,00

10

17

122

koepisteet: 10,00

koepisteet: 10,00

koepisteet: 10,00

35

51

277

koepisteet: 10,00

koepisteet: 10,00

koepisteet: 10,00

120

160

434

englanninkielinen
Insinööri (AMK), energia- ja
ympäristötekniikka, monimuotototeutus
Insinööri (AMK), energia- ja
ympäristötekniikka, päivätoteutus
todistuspisteet: 31,00		

todistuspisteet: 31,00

päivätoteutus				

Insinööri (AMK), konetekniikka,

koepisteet: 10,00

koepisteet: 10,00

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskunta- 40

yhteispisteet: 20,50		

70

202

koepisteet: 10,00

koepisteet: 10,00

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskunta- 76

yhteispisteet: 38,50		

yhteispisteet: 46,00

tekniikka, päivätoteutus				
Insinööri (AMK), sähkö- ja autom.

126

419

koepisteet: 10,00

yhteispisteet: 42,00

tekniikka, monimuotototeutus				

koepisteet: 10,00

koepisteet: 13,50

koepisteet: 13,50

koepisteet: 13,50

20

51

141

koepisteet: 10,00

koepisteet: 10,00

koepisteet: 10,00

70

97

385

koepisteet: 10,00

koepisteet: 10,00

koepisteet: 10,00

10

43

133

koepisteet: 11,00

koepisteet: 11,00

koepisteet: 11,00

35

53

224

koepisteet: 10,00

koepisteet: 10,00

koepisteet: 10,00

80

175

547

tekniikka, monimuotototeutus
Insinööri (AMK), sähkö- ja autom.
tekniikka, päivätoteutus
Insinööri (AMK), talotekniikka,
monimuotototeutus
Insinööri (AMK), talotekniikka,
päivätoteutus
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka,

päivätoteutus				
Rakennusarkkitehti (AMK),

35

yhteispisteet: 79,00		

yhteispisteet: 79,00

koepisteet: 36,50

koepisteet: 36,50

Rakennusmestari (AMK),

koe- ja työkokemus-

koe- ja työkokemus-

koe- ja työkokemus-

pisteet: 10,00

pisteet: 10,00

pisteet: 10,00

69

285

yhteispisteet: 42,00
koepisteet: 15,50

koepisteet: 14,50

päivätoteutus				
38

72

yhteispisteet: 42,00		
koepisteet: 15,50

246

monimuotototeutus				

koepisteet: 36,50

*) Hyväksyttyjen alin pistemäärä 28.6.2018. Mahdollisten varasijoilta hyväksymisten jälkeen hyväksyttyjen alin pistemäärä on voinut muuttua.
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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

Hakijan oppaan tiedot ovat painohetkellä voimassa olleiden päätösten mukaiset.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Hakijan opas 2019
OULUN AMMATTIKORKEAKOULU
Toimittaja: Eija Räisänen
Ulkoasu: Oamkin viestintä, markkinointi ja aluevaikuttavuus
Valokuvat: Aki Roukala sekä Oamkin viestintä, markkinointi ja aluevaikuttavuus
Painopaikka: Erweko 2018, Painos: 4 500 kpl
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