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SISÄLLYS

TUTUSTU OAMKIIN LISÄTYN TODELLISUUDEN AVULLA

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

Avaa sovellus ja kohdista kameranäkymäsi oppaan 
kuvaan, jossa on Arilyn-tunnus. Sukella lisätyn 
todellisuuden maailmaan ja koe Oamk.
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Tämän oppaan avulla voit tutustua ammattikor-
keakoulututkintoon johtavaan koulutukseemme. 
Koulutustarjontaamme kuuluvat lisäksi ylemmät 
ammattikorkeakoulututkinnot, ammatillinen opet-
tajakorkeakoulu, avoin ammattikorkeakoulu sekä 
erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia.

Mikäli sinulla on jo ammattikorkeakoulututkinto, 
muu soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opis-
toasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja vä-
hintään kaksi vuotta työkokemusta tutkinnon jäl-
keen, sinulla on mahdollisuus opiskella ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto.  
www.oamk.fi/yamk

Korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen jäl-
keen sinulla on myös mahdollisuus hakea am-
matilliseen opettajakorkeakouluumme. Täällä 
voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi, amma-
tilliseksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. 
www.oamk.fi/amok

Jos haluat kokeilla ammattikorkeakoulussa 
opiskelua tai päivittää osaamistasi, voit opis-
kella avoimessa ammattikorkeakoulussamme. 
Avoimen ammattikorkeakoulun kautta sinun on 
mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulu- ja 
ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin sisäl-
tyviä opintoja iästäsi ja aiemmasta koulutuk-
sestasi riippumatta. www.oamk.fi/avoin 

Tämän kaiken lisäksi meillä on vaihtuva tarjon-
ta erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia. Voit 
tutustua koko koulutustarjontaamme osoit-
teessa www.oamk.fi/koulutus.

#luotaitseesi 
– TULE OSAKSI 9 000 OPISKELIJAN YHTEISÖÄ

Skannaa tämä aukeama 
Arilyn sovelluksella ja 
tutustu Oamkiin.
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Kontinkangas
KIVIHARJUNTIE 4, 90220 OULU 
Kontinkankaan kampus sijaitsee lähellä Ou-
lun yliopistollista sairaalaa, noin kolmen ki-
lometrin päässä Oulun keskustasta. Kam-
puksella voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän 
ammattikorkeakoulu tutkinnon.  
 

Linnanmaa
YLIOPISTOKATU 9, 90570 OULU 
Oamkin ja Oulun yliopiston yhteinen Linnan-
maan kampus on syksystä 2020 alkaen Eu-
roopan suurin yhden katon alla toimiva kam-
pus. Linnanmaalla tarjotaan monitieteinen, 
vastuullinen ja globaalisti kestävien käytäntö-
jen mukainen opiskeluympäristö noin 20 000 
opiskelijalle. Kampuksella tulevat olemaan 
kaikki Oamkin koulutukset sosiaali- ja terveys-
alaa lukuun ottamatta.

Linnanmaa sijaitsee noin kuuden kilomet-
rin päässä Oulun keskustasta, ja sinne pyöräi-
ly onnistuu sujuvasti pyöräilijöille tehdyllä baa-
nalla. Joukkoliikenteen kattavat reitit tarjoavat 
myös hyvät yhteydet kampukselle.

 

KAMPUKSET
Oulainen
KUNTOTIE 2, 86300 OULAINEN
Oulaisten kampus sijaitsee noin 100  
kilometrin päässä Oulusta. Oulaisissa 
voi opiskella sairaanhoitajaksi.

Linnanmaan 

kampus tulee 

olemaan suurin 

sisäkampus 

Euroopassa.

SEURAA MEITÄ 
SOMESSA

Somekanavia seuraamalla 

näet, mitä Oamkissa 

tapahtuu ja millaista 

opiskelu meillä on. 

oamk–ouas 

facebook.com/oamk.ouas

oamk–ouas

oamkextra

Oamk-podcast

Oamk-podcast
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AMMATTIKORKEA- 
KOULUTUTKINNOT

Ammattikorkeakoulututkinnot ovat käytännönläheisiä korkeakoulututkintoja, joiden laajuus on 
210–270 opintopistettä. Ajallisesti tämä tarkoittaa 3,5–4,5 vuotta. Eurooppalaisessa tutkinto-
jen viitekehyksessä (EQF) ammattikorkeakoulututkinnot sijoittuvat tasolle 6 yhdessä alempien 
korkeakoulututkintojen kanssa.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan päivä- ja monimuotototeutuk-
sena. Päivätoteutuksessa lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivisin. Opetusmuoto sopii 
iästä riippumatta kaikille, jotka haluavat suorittaa opintoja päivisin lähiopetuksen tukemana. Moni-
muotototeutuksessa 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. Opetusmuoto edellyttää paljon itseohjautuvuutta.

Suomenkielinen ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on aina maksutonta. Eng-
lanninkielisissä koulutuksissa on lukuvuosimaksu opiskelijoille, jotka eivät ole EU- tai ETA-alu-
een eikä Sveitsin kansalaisia. Lukuvuosimaksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-mai-
den 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. Lukuvuosimaksun 
suuruus on 8 000 euroa. Oamkilla on apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen 
osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.
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INFORMAATIO-
TEKNOLOGIA

10  

INSINÖÖRI (AMK),  
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA  

240 
OPINTOPISTETTÄ

4 
VUOTTA

/ 
 

Sinulla on valittavana kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: 
– laite- ja tuotesuunnittelu 
– ohjelmistokehitys. 

Valitset suuntautumisvaihtoehdon ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana. Laite- 
ja tuotesuunnittelussa opiskelet mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua. 

BACHELOR OF ENGINEERING  
(BEng), INFORMATION TECHNOLOGY  
Information Technology -ryhmissämme on opiskelijoita eri puolilta maailmaa, ja opin-
not ovat kokonaan englanniksi. Tämä englanninkielinen tietotekniikan insinöörikoulu-
tus on tarkoitettu sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille, jotka ovat kiin-
nostuneet luomaan uraa kansainvälisissä työyhteisöissä Suomessa tai ulkomailla. 
Tässä koulutuksessa suuntaudutaan web-kehitykseen. Tietotekniikan insinöörikoulu-
tus antaa hyvät valmiudet pysyä nopeasti kehittyvän alan muutosten mukana ja päi-
vittää ammattitaitoa jatkuvasti. 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.
Opinnot sisältävät muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia: 
– ohjelmistokehitysprosessit ja ajankohtaisten työkalujen käyttö prosessien 
 eri vaiheissa
– pitkälle kehittyneet web-sovellukset ja projektit
– ongelmanratkaisu oliosuuntautuneella tavalla 
– nykyaikaiset pilvipalveluteknologiat 
– ketterät menetelmät ja työkalut mobiilien sovellusten suunnittelussa 
– mobiilisovellusten liiketoimintamallit
– tekoäly ja robotiikka
– IoT-ratkaisut

Valmistuneena sinulla on laaja ymmärrys ja taitoja toimia niin ohjelmistosuun-
nittelussa, tuotekehittelyssä kuin asiantuntijana tietotekniikan alalla. Web-kehittä-
jänä työsi voi olla esimerkiksi käyttöliittymien, mobiilisovellusten tai verkkosivujen 
ohjelmointia, suunnittelua ja toteutusta. Yrityksessä tehtävät voivat vaihdella tiimin 
vetämisestä asiakasprojektissa työskentelyyn ja koodaukseen. Työpaikkailmoituk-
sissa tunnistat alan työpaikkoja muun muassa nimikkeistä web-ohjelmoija, Softwa-
re Developer, JavaScript- osaaja, mobiilikehittäjä ja käyttöliittymäsuunnittelija.

240 
OPINTOPISTETTÄ

4 
VUOTTA

/ 
 

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
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TRADENOMI (AMK), TIETOJENKÄSITTELY   

Koulutus valmistaa tietojenkäsittelyn ammatti-
laisia alan erilaisiin tehtäviin, joissa kaikissa vaa-
ditaan loogista ajattelua ja ongelmanratkaisuky-
kyä. Tietojenkäsittelyn tradenomina sinulla on 
monipuoliset työelämässä tarvittavat tieto- ja 
viestintätekniikan tiedot ja taidot, muun muassa 
ohjelmointitaidot sekä taidot kehittää digitaalisia 
tuotteita ja palveluja organisaatioiden liiketoimin-
nan tukemiseen. 

Koulutus suuntautuu digitaalisten tuotteiden 
ja palveluiden kehittämiseen. Digitaalisia tuottei-
ta ja palveluita ovat esimerkiksi yritysten verk-
kosivut, -kaupat ja -palvelut, sosiaalisen median 
sovellukset, mobiilipalvelut, pelit sekä IoT-tekno-
logiaan perustuvat palvelut. Tuotteiden ja palve-
luiden kehittämisessä käytetään projektimais- 
ta oppimista ja uusimpia laiteriippumattomia  
front-end-tekniikoita. Opit suunnittelemaan, to-
teuttamaan ja testaamaan interaktiivisia verk-

kopalveluja. Toimit eri rooleissa ja tehtävissä 
opiskelun aikaisissa projekteissa. Opiskelet liike-
talouden ja markkinoinnin perusteita ja osaat so-
veltaa niitä organisaatioiden liiketoiminnan tar-
peisiin. Osaat hyödyntää tietojenkäsittelyn sekä 
digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuuk-
sia organisaatioiden ongelmien ratkaisuissa ja lii-
ketoiminnan tukena. 

Opiskelu rytmittyy toisiaan seuraaviin mo-
duuleihin, joissa ensin opit uusia tietoja ja taito-
ja ja sitten sovellat niitä käytäntöön erilaisissa 
projektitöissä. Halutessasi voit myös käydä opis-
kelemassa jossakin lukuisista kansainvälisistä 
partnerikouluistamme. Pystyt erikoistumaan ha-
luamallesi alalle vapaasti valittavien opintojen, 
projektien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta. 
Erikoistumisalojasi voivat olla esimerkiksi peliala, 
front-end-osaaja ja verkkokauppaosaaja.

210 
OPINTOPISTETTÄ

3,5 
VUOTTA

/ 
 

Opinnoissasi keskityt elektroniikkaan, tietoliiken-
teeseen, sulautettuihin järjestelmiin sekä laitelähei-
seen ohjelmointiin. Ohjelmistokehityksessä opiske-
let työasemien, mobiilien ja sulautettujen laitteiden 
ohjelmistojen kehittämistä sekä ohjelmistoproses-
sien hallintaa. Voit opiskella myös robotiikkaa ja te-
koälyä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella 
pelien kehittämistä.

Insinöörinä tarvitset työssäsi tekniikan osaa-
misen lisäksi myös luonnontieteiden (matematiik-
ka ja fysiikka), viestinnän ja vieraiden kielten sekä 
yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja. Opin-
noista saat valmiudet myös näihin asioihin. Opis-
kelu on alusta asti käytännönläheistä. Heti ensim-
mäisten viikkojen aikana opiskelet teoriaa, jota 

sovelletaan käytäntöön loppusyksyn projektissa. 
Sama lukukausirakenne toistuu kahden ja puolen 
vuoden ajan. Kolmantena opiskeluvuotena pääset 
alueen yrityksiin tai hankkeisiin tekemään niiden 
tarjoamia tuotekehitysprojekteja. Projekteissa 
opiskelet tekemällä esimerkiksi erilaisia ohjelmis-
toja, laitteita tai selvityksiä. 

Tietotekniikan insinöörinä sinulla on monipuo-
liset tiedot ja taidot toimia suunnittelijana, ohjel-
moijana, tuotekehittäjänä tai asiantuntijana no-
peasti kehittyvällä ja kansainvälisellä ICT-alalla. 
Työpaikkailmoituksissa tunnistat alan työpaikko-
ja muun muassa nimikkeistä ohjelmoija, Software 
Developer, testausinsinööri, mobiilikehittäjä ja IT 
Solutions Manager. 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
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KULTTUURI

14  

MEDIANOMI (AMK)  

MUSIIKKIPEDAGOGI (AMK)  

Medianomikoulutuksessa pääset itse tekemään, kokeilemaan sekä opiskele-
maan teoriaa. Jo hakuvaiheessa valitset viestinnän koulutuksen suuntautumis-
vaihtoehdon eli journalismin tai visuaalisen suunnittelun. Meillä opiskellaan pal-
jon työelämän aitoja tilanteita simuloiden. Opiskelijamme pääsevät esimerkiksi 
toimittamaan omaa uutismediaamme tai suunnittelemaan visuaalista ilmettä yri-
tyksille.

Kun valmistut journalismin suuntautumisvaihtoehdosta, voit työskennellä 
esimerkiksi sanoma- tai aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa tai verkkomedi-
assa. Koulutuksemme antaa valmiudet myös tiedottajan tai vaikkapa copy- 
writerin työhön sekä muihin viestintäalan asiantuntijatehtäviin.

Kun valmistut visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta, voit 
työskennellä erilaisissa visuaalisen viestinnän tehtävissä. Meiltä valmistuneet 
työllistyvät pääasiallisesti mainos- ja viestintätoimistoihin, yritysten viestintä-
osastoille tai pelialan yrityksiin.

Oamkin medianomikoulutuksen opetussuunnitelmaa ollaan parasta aikaa 
uudistamassa täysin osaamisperusteiseksi ja samalla tarkastellaan sekä uudis-
tetaan myös koulutuksen sisältöä. Uusi opetussuunnitelma julkaistaan verkkosi-
vuillamme ennen kevään yhteishakua.

240 
OPINTOPISTETTÄ

4 
VUOTTA

/ 
 

240 
OPINTOPISTETTÄ

4 
VUOTTA

/ 
 Musiikkipedagogin opintojen aikana sinusta kehittyy monipuolinen ja muutos-

kykyinen musiikin ammattilainen nykypäivän työelämään. Tutkinto antaa sinulle 
tarvittavat instrumenttitaidot sekä musiikillisen ja pedagogisen yleissivistyksen. 
Opit soveltamaan musiikillista osaamistasi pedagogina monipuolisissa työteh-
tävissä ja musiikkialan projekteissa sekä tunnistamaan mahdollisuutesi musiik-
kialan yrittäjänä. Jos valitset kirkkomusiikin profiiliopinnot, voit toimia myös 
seurakunnissa kanttorina. Saat kokemusta kansallisten ja kansainvälisten mu-
siikkialan toimijoiden yhteistyöstä ja verkostoitumisesta.

Pääinstrumenttisi määrittää opintojen sisältöjä ja sen valinta tehdään haku-
vaiheessa. Musiikin koulutuksessamme voit opiskella seuraavia instrumentteja:

– klassinen musiikki: laulu, piano, kitara, harmonikka, kantele, urut, huilu,  
 oboe, klarinetti, fagotti, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, tuuba, lyömä- 
 soittimet, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso 

– pop/jazz-musiikki: laulu, piano, sähkökitara, sähköbasso, rummut,   
 saksofoni, trumpetti, pasuuna 

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto



16  17  

TANSSINOPETTAJA (AMK) 
Opinnot rakentuvat seuraaviin teemoihin liittyen: 
kehollisuus, tanssikasvatus ja ammatillisuus. 
Opinnot sisältävät tanssi- ja teoriaopintoja niitä 
työelämään liittäen. Tanssitaitojen harjoittaminen, 
taidepedagogisiin teosprosesseihin osallistumi-
nen tanssijana ja koreografina, tapahtumien tuot-
taminen sekä työelämässä tarvittavat työväline-, 
kieli- ja viestintäopinnot integroituvat opintojen 
aikana laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi in-
novaatiot ja yrittäjyys sekä tanssikulttuurin ja 
-työelämän tuntemus kuuluvat keskeisinä tanssin-
opettajaopintojen kokonaisuuteen.

Ammattiopinnoissa kehität tanssitaitoasi eri 
tanssilajeissa. Opiskelet monipuolisesti sekä yk-
sin, parin kanssa että ryhmän kanssa tanssittavia 
tanssin muotoja kuten kansantanssi, paritanssi, 
showtanssi, baletti ja nykytanssi. 

Pedagogista osaamista kehität sekä yleisen 
pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodii-
kan näkökulmista. Harjoittelua toteutetaan aidois-
sa työelämän ympäristöissä, joissa toimiessasi 
voit rakentaa verkostoa työelämää varten. Yrittä-
jyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät 
työelämäosaamistasi alan ammattilaisena ja ke-
hittäjänä. Tanssikulttuurin tuntemuksen ja hyvin-
voinnin teemoja käsitellään opinnoissa sekä oppi-
jan että opettajan näkökulmasta.

Tanssinopettajana voit toimia erilaisissa 
tanssialan yrityksissä ja yhteisöissä tanssin-
opetus-, valmennus- ja kasvatustehtävissä. Tut-
kinnon suoritettuasi pystyt suunnittelemaan, 
toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään oppija-
lähtöistä tanssinoppimista ja -opetusta erilaisis-
sa ympäristöissä. 

240 
OPINTOPISTETTÄ

4 
VUOTTA

/ 
 

Musiikkipedagogin koulutus mahdollistaa opin-
toja erilaisin painotuksin. Opiskelija voi halutessaan 
keskittyä pääinstrumentin opiskeluun tai vaihtoeh-
toisesti ottaa pääinstrumenttinsa lisäksi jonkin si-
vuaineen tai kirkkomusiikin profiiliopinnot.

Työ- ja opetusharjoittelua koostetaan opiske-
lijan kiinnostuksen ja uranäkymän mukaan. Hen-
kilökohtaista osaamista voi lisätä ja syventää va-
paasti valittavilla opinnoilla.

Suurin osa musiikkipedagogeista opettaa 

soittoa tai laulua musiikkikouluissa, -opistoissa, 
konservatorioissa, kansalais- tai työväenopistois-
sa tai toimii seurakunnissa. Musiikkipedagogin 
ammattitaidolla voi toimia myös musiikkialan yrit-
täjänä esim. opettajana omalla toiminimellä tai 
omassa musiikkikoulussa. Musiikkipedagogeja 
työllistyy myös erilaisiin musiikillista asiantunte-
musta vaativiin työtehtäviin kuten musiikillisen toi-
minnan johtajaksi tai tapahtumatuottamiseen liit-
tyviin tehtäviin.

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
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LIIKETALOUS

18  

BACHELOR OF BUSINESS  
ADMINISTRATION (BBA), INTERNATIONAL BUSINESS 

TRADENOMI (AMK),  
LIIKETALOUS  

Kiinnostaako sinua kansainvälinen ura Suomessa tai ulkomailla? International 
Business -tutkinto-ohjelma on tarkoitettu niin suomalaisille kuin kansainvälisille 
opiskelijoille, joita kiinnostaa ura esimerkiksi kansainvälisen liiketalouden, myyn-
nin ja markkinoinnin, johtamisen tai yrittäjyyden saralla. 

Opinnot kehittävät innovatiivisessa kansainvälisessä liiketoiminnassa ja kan-
sainvälisessä työympäristössä tarvittavia taitoja. Opintoihin sisältyy ulkomaan-
kaupan, myynnin ja markkinoinnin, henkilöstöhallinnon, laskentatoimen, johta-
misen sekä eri kielten opintojaksoja. Monikulttuurisessa oppimisympäristössä 
kehittyvät tarpeelliset kieli- ja vuorovaikutustaidot. Opetuskieli on englanti. 

Lähi- ja verkko-oppimisympäristöjä hyödyntävät opinnot sisältävät muun 
muassa luentoja sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä. Tutkinto-ohjelman opetussuun-
nitelma pohjautuu työelämälähtöiseen osaamisperustaiseen oppimiseen, mikä 
auttaa sinua saavuttamaan sekä teoreettisen tiedon että työelämässä tarvitta-
vat käytännön taidot. Läheinen työelämäyhteistyö erilaisissa projekteissa ja ryh-
mätöissä sekä käytännön harjoittelussa että opinnäytetyössä mahdollistaa tu-
tustumisen ja verkostoitumisen työelämään jo opintojesi aikana. Voit sisällyttää 
opintoihisi myös vaihtojakson jossakin partnerikorkeakouluistamme, suorittaa 
kaksoistutkinnon tai työharjoittelujakson ulkomailla.

International Business tutkinto-ohjelma antaa valmiudet monipuolisiin ura-
mahdollisuuksiin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Valmistuneet työskente-
levät esimerkiksi kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin, kansainvälisen vien-
nin ja tuonnin, asiakaspalvelun sekä henkilöstö- ja taloushallinnon parissa.

210 
OPINTOPISTETTÄ

3,5 
VUOTTA

/ 
 

210 
OPINTOPISTETTÄ

3,5 
VUOTTA

/ 
 

Koulutuksemme antaa sinulle kattavat tiedot ja hyvät valmiudet urallesi monipuolisis-
sa liiketalouden tehtävissä. Voit valita ammattiopinnoissa monia erilaisia opintokoko-
naisuuksien yhdistelmiä ja luoda omaa uraasi ja työllistymistä tukevan tutkinnon. 

Kaikki opiskelijat opiskelevat ensimmäisenä lukuvuonna perusopinnot, jotka 
antavat perusosaamisen liiketalouden eri osa-alueista. Ammattiopinnot alkavat 
toisena opiskeluvuonna, jolloin valitset ammattiosaamistasi syventävän osaa-
mispolun. Osaamispolkujen laajuus on 30-45 opintopistettä. Syksyllä 2020 aloit-
taville päiväopiskelijoille on tarjolla seuraavat osaamispolut: 
– esimiestyö ja henkilöstöosaaminen 
– markkinointi ja myynti
– taloushallinto. 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
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TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS,  
TERWA-AKATEMIA   

Tiimiyrittäjyys Terwa-akatemian koulutuksessa 
hankit yrittäjyysvalmiuksia sekä laaja-alaista liike-
toiminta- ja projektiosaamista oman tiimiyrityk-
sesi aidoissa asiakasprojekteissa. 

Kaikki opiskelijat opiskelevat ensimmäisenä 
lukuvuonna perusopinnot, jotka antavat perus-
osaamisen liiketalouden eri osa-alueista. Terwa-
akatemiaopinnot alkavat toisena opiskeluvuonna. 
Niihin sisältyvät toimiminen tiimiyrittäjänä ja ta-
voitteena on hankkia hyvä osaaminen liiketoimin-
nan luomisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä 
sekä hankkia hyvät yrittäjävalmiudet. Kielet ja va-
linnaiset opinnot suoritetaan opetussuunnitelman 
mukaisesti. 

Terwa-akatemiassa oppimisympäristönä  
toimii opintojen alkuvaiheessa perustettavat  
tiimiyritykset sekä laaja asiantuntijaverkosto  
Business Kitchen –yhteisössä. Tiimiyrityksessä 
opitaan tiimityötaitoja, liiketoiminnan kehittämis-
tä, uusien liiketoimintaideoiden ja -mallien raken-
tamista, tuotteistusta, myyntiä, markkinointia, 
talouden hallintaa ja johtamista. Jatkuvasti opi-

taan myös tämän päivän ja tulevaisuuden työelä-
mässä tarvittavaa osaamista kuten digitaalista 
liiketoimintaa, kehittämisosaamista, oma-aloit-
teisuutta, itsenäistä tiedonhankintaa, työelämä-
osaamista sekä yhteistyö- ja organisointitaitoja. 

Terwa-akatemian oppimisratkaisut ovat jous-
tavia. Akatemiassa oppiminen tapahtuu työelä-
mässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita 
sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön to-
teuttamalla tiimityönä projekteja oman tiimiyri-
tyksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön 
liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimis-
menetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakaspro-
jektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden 
lukeminen ja esseiden tuottaminen. Opit työs-
kentelemään tiimeissä sekä tunnistamaan ja ke-
hittämään omia vahvuuksiasi tiimin jäsenenä ja 
yrittäjänä. Yritysyhteistyö sekä Terwa-akatemian 
monipuoliset verkostot auttavat luomaan jo opin-
tojen aikana toimivat yhteistyösuhteet työelä-
mään, mikä edistää hyvää työllistymistä.
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Syksyllä 2020 aloittava monimuotoryhmä opis-
kelee esimiestyö ja henkilöstöosaaminen –osaamis-
polun opinnot. Tammikuussa 2021 aloittava moni-
muotoryhmä opiskelee taloushallinnon ja päiväryhmä 
markkinoinnin ja myynnin osaamispolun opinnot.

Opiskelijat työskentelevät usein tiimeissä, jois-
sa pääset kehittämään omia vuorovaikutus- ja yh-
teistyötaitojasi. Voit myös suorittaa mm. kauppi-
asyrittäjyysopintoja, kehittää omaa liikeideaasi tai 
kasvattaa ammattiosaamistasi opiskelijayritys Tra-
pestin asiakasprojekteissa. Opiskelet niitä asioita, 
jotka sinua innostavat ja saat tutkinnon, joka vie si-
nut unelmiesi työuralle. Meillä on vahva kumppa-

niverkosto alueen yrityksiin ja koulutuksen aikana 
pääset tekemään monia yritysprojekteja ja luo-
maan verkostoja työnantajiin. 

Opiskelijat suorittavat ammattiharjoittelun 
yleensä kolmannen vuoden syksyllä. Osa opiske-
lijoista työllistyy harjoittelupaikkaan ja jatkaa osa-
aikaisena/tuntityöntekijänä harjoittelun jälkeen. 
Opiskelija voi niin halutessaan tehdä opinnot lop-
puun verkko- ja etäopintoina. Tämä edellyttää opis-
kelijalta oma-aloitteisuutta ja vastuunottoa omista 
opinnoistaan. Jos olet jo töissä, voit tehdä mo-
nia projekteja nykyisessä työpaikassasi ja kehittää 
osaamistasi työtehtävissä eteenpäin.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
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LUONNONVARA-ALA
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AGROLOGI (AMK), MAASEUTUELINKEINOT   
Luonnonvara-ala on toimialana vakaa. Se turvaa sinulle hyvän työllistymisen ja 
alalla on tarvetta monenlaisille osaajille. Perusmaatalous teknistyy ja tuotanto-
rakenne kehittyy kohti suurempia yksiköitä. Samaan aikaan maaseudun elinkei-
norakenne monipuolistuu ja yrittäjyyteen erikoistuvalle on tarjolla perinteisiä ja 
uusia mahdollisuuksia. Ympäristönäkökohtien kasvava painoarvo edistää niihin 
erikoistuvan agrologin työllistymistä. Koulutuksen keskeisiä ammatillisia osaa-
misalueita ovat: 
– kasvituotanto
– kotieläintalous
– metsätuotanto 
– bioenergia 
– ympäristönhoito 
– yrittäjyys
– johtaminen. 

Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen ede-
tessä syvennät osaamistasi ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia on-
gelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimei-
simpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Harjoittelussa, joka 
suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtä-
vissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut tuleviin ammattitehtäviisi ko-
timaassa ja ulkomailla. Täydennät osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla, 
joita voit valita oman tai muiden tutkinto-ohjelmiemme tarjonnasta tai muista 
kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. Sinulla on myös mahdollisuus suo-
rittaa ulkomaan opintoja pääosin Euroopassa, muun muassa Saksassa, Tse-
kissä, Hollannissa ja Espanjassa. Harjoittelumahdollisuuksia löytyy eri puolilta 
maailmaa.
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SOSIAALI- JA 
TERVEYSALA
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BIOANALYYTIKKO (AMK)  

ENSIHOITAJA (AMK)  

Bioanalyytikkona keskeisiä työtehtäviäsi ovat näytteenottotoiminta, asiakas-
palvelu, vieritestaus, näytteiden analysointi ja tulosten arviointi sekä osallis-
tuminen laboratoriopalvelujen laadunhallintaan. Bioanalyytikon työ perustuu 
luonnontieteelliseen ja lääketieteelliseen tietoon, jota täydentää muun muassa 
hoitotieteen ja käyttäytymistieteiden osaaminen. Monissa tehtävissä tarvitset 
teknistä osaamista ja kädentaitoja. Mikroskopointi edellyttää visuaalista hah-
mottamista sekä värien ja rakenteiden erottamista.

Opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytännön laboratorioharjoitukset. Keskei-
siä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toi-
minnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja 
molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neuro- 
fysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös potilas- ja näytetutkimusten pre- 
analyyttiset suositukset sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuk-
siin kuuluvat ammattiopintoihin. Osa teoriaopinnoista voidaan toteuttaa verkko-
opintoina. Työelämäharjoittelua voit suorittaa terveys- ja lääkäriasemien labo-
ratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat 
ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu ja työn opinnollistami-
nen ovat mahdollisia.

Suurin osa bioanalyytikoista toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon laboratorioissa sekä yksityislaboratorioissa. Lisäksi voit toimia biolääke-
tieteellisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa sekä ympäristöterveydenhuollon 
laboratorioissa. Bioanalyytikkoja sijoittuu myös terveydenhuolto- ja laboratorio-
alan yrityksiin.

Ensihoitajan työ sopii sinulle, jos kykenet toimimaan ripeästi ja järkevästi pai-
neen alla. Et pelkää uusia ja yllättäviä tilanteita tai ihmisten erilaisuutta. Osaat 
hahmottaa kokonaisuuksia ja ratkaiset mielelläsi ongelmia. Olet luotettava ja 
kohtelet toisia ihmisiä hyvin. Sinulla on hyvä fyysinen kunto ja olet henkises-
ti riittävän vahva kohtaamaan järkyttäviä tilanteita. Olet valmis tekemään paljon 
työtä opintojesi eteen ja haluat kehittää itseäsi koko ajan. 

Ensihoitajana teet vaativaa ja vastuullista työtä, sillä olet usein ensimmäi-
nen terveysalan ammattilainen, joka hoitaa potilasta. Hoitotason ensihoitajana 
hallitset hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin ja osaat antaa tehohoidon 
tasoista hoitoa sairaalan ulkopuolella. Hoitotilanteessa toimit yleensä työparin 

210 
OPINTOPISTETTÄ

3,5 
VUOTTA

/ 

240 
OPINTOPISTETTÄ

4 
VUOTTA

/ 
 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto



26  27  

FYSIOTERAPEUTTI (AMK)  
Fysioterapeuttina olet kuntoutuksen ammattilai-
nen, joka osaa analysoida, edistää ja ylläpitää eri-
ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä tut-
kittuun tietoon perustuvien asiakaslähtöisten 
fysioterapiamenetelmien avulla. Osaat tukea asia- 
kastasi vahvistamaan liikkumis- ja toimintakyky-
ään, terveyttään ja kokonaisvaltaista hyvinvointi-
aan omassa ympäristössään. Tarvittaessa muok-
kaat ympäristöä ja hankit apuvälineitä asiakkaan 
voimavarojen optimaaliseen hyödyntämiseen. Fy-
sioterapeuttina osaat motivoida, ohjata ja kannus-
taa asiakkaitasi ja heidän läheisiään omatoimises-
sa liikkumis- ja toimintakyvyn harjoittamisessa ja 
kuntoutumisessa sekä toimia liikkumis- ja toimin-
takyvyn edistämisen asiantuntijana.

Perusopintojen tavoitteena on antaa sinul-
le laaja-alainen yleiskuva fysioterapian asemas-
ta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä 
ja kansainvälisesti, perehdyttää sinut fysioterapi-
an yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään 
sekä antaa ammatin harjoittamisen ja ammatil-
lisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. 
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää si-

nut ihmisen toimintakyvyn ja kuntoutumisen kan-
nalta keskeisiin ilmiöihin sekä niiden tukemiseksi 
käytettävien fysioterapeuttisten menetelmien tie-
teellisiin perusteisiin niin, että kykenet itsenäises-
ti työskentelemään fysioterapian asiantuntija- ja 
kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Ammattitai-
toa edistävässä harjoittelussa hankkimasi tutkit-
tuun tietoon perustuva teoreettinen ymmärrys 
johtaa sinua kohti ammatin ydintaitojen osaamis-
ta. Vapaasti valittavilla opinnoilla laajennat ja sy-
vennät osaamistasi urasuunnitelmasi mukaisesti. 
Opinnäytetyössäsi osoitat kykysi soveltaa omaa 
ammattitaitoasi fysioterapian alalla. Opiskelijoita 
kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kan-
sainvälisissä toimintaympäristöissä joko Suomes-
sa tai ulkomailla. 

Fysioterapeutit työskentelevät ensisijaisesti 
sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kun-
toutuskeskuksissa, fysikaalisissa hoitolaitoksissa 
tai muissa julkisissa tai yksityisissä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä hyvinvointialan organisaatiois-
sa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. 

kanssa: tutkitte potilaan, käynnistätte ja ylläpi-
dätte peruselintoimintoja ja kohennatte tai lievi-
tätte potilaan vointia ja tuette hänen läheisiään. 
Tilanteet voivat olla yllättäviä ja potilaan tila voi 
muuttua nopeasti. Ennakointi ja komplikaatioihin 
varautuminen kuuluvat ammattitaitoosi. Työhö-
si kuuluu myös potilaiden kiireetöntä hoidon tar-
peen arviointia ja ohjausta. 

Ensihoidon ja sairaanhoidon opinnot etene-
vät koko opiskeluajan rinnakkain, toisiaan täyden-
täen. Myös luonnontieteelliset ja lääketieteelliset 
opinnot alkavat jo ensimmäisen vuoden aikana. 
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit ensi-
hoidon ja hoitotyön perusteet, opiskelet kirurgis-
ta ja kansansairauksien sairaanhoitoa sekä kriit-
tisten tilanteiden hallintaa ja elvytystä. Toisen 

lukuvuoden aikana opiskelet potilaan kokonais-
valtaista tutkimista, perustason ensihoitoa ja päi-
vystyshoitotyötä. Kolmannen vuoden opintoihin 
kuuluu mielenterveys-, ikääntyneiden ja lasten 
hoitotyötä sekä teho- ja anestesiahoitoa. Hoito-
tason ensihoidon, johtamisen ja viranomaisyh-
teistyön opinnot ajoittuvat kolmannelle ja neljän-
nelle lukuvuodelle. Opiskelet myös synnytysten 
ja vastasyntyneen ensihoitoa ja muita vaativia 
erityistilanteita. Ensihoitajaopintoihin kuuluu lä-
hes joka lukukaudella harjoittelua ambulanssis-
sa, päivystys- ja teho-osastolla sekä muissa sai-
raanhoitoyksiköissä eri puolilla Suomea. Saat 
valmistuttuasi kaksi tutkintonimikettä, ensihoita-
ja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). 

210 
OPINTOPISTETTÄ

3,5 
VUOTTA

/ 
 

KÄTILÖ (AMK)  

OPTOMETRISTI (AMK) 

Oletko kiinnostunut elämänläheisestä ja moni-
puolisesta kätilön työstä? Opiskelu kätilöksi tar-
koittaa mielenkiintoisia opintoja seksuaali- ja li-
sääntymisterveyden eri osa-alueilla. Kätilönä olet 
asiantuntija raskaana olevan, synnyttävän ja syn-
nyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja per-
heen sekä gynekologisen potilaan hoitotyössä.  
Työhösi kuuluvat seksuaalineuvonta sekä perhe-
suunnitteluun liittyvä ohjaus ja hoito. Keskeistä 
osaamistasi ovat myös varhaiseen vuorovaiku-
tukseen ja imetysohjaukseen liittyvät asiat.

Kätilönä teet vastuullista ja ihmisläheistä työ-
tä ja sinulta edellytetään hyviä vuorovaikutustai-
toja, oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäisiin 
päätöksiin ja ennakointiin. Sinulla tulee olla osaa-
mista ja rohkeutta toimia erilaisissa ja nopeas-
ti muuttuvissa tilanteissa. Kätilönä on tärkeää 
osata kohdata monenlaisia ihmisiä eri elämänti-
lanteista ja kulttuureista. Uskallat myös rohkeas-
ti ottaa puheeksi asioita. Työ kätilönä on erittäin 
palkitsevaa, mutta voi olla ajoittain henkisesti ja 
fyysisesti raskasta.  

Kätilökoulutuksessa keskeistä osaamista sai-
raanhoitajan perusosaamisen lisäksi ovat hoito- ja 
kätilötyön asiantuntijuus ja kehittäminen sekä sek-
suaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä kätilötyö. 
Opinnot ovat monitieteisiä sisältäen hoito-, luon-
non- ja lääketieteellisen tiedon. Kätilötyön asian-

Optometristina tuottamiasi palveluja ovat silmän 
taittovoiman määrittäminen, optisten apuvälinei-
den määrääminen ja silmäsairauksien tunnistami-
nen. Optometristina valitset asiakkaalle näönkor-
jausratkaisun sekä määräät ja sovitat silmä- ja 
piilolasit ja muut optiset apuvälineet. Optometris-
tina ohjaat asiakkaita näköön, näkemisen ongel-
miin ja niiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. 
Optometristina toimit itsenäisenä näkemisen ja 
näönhuollon asiantuntijana sekä työskentelet yh-

tuntijuuteen ja kehittämiseen sekä seksuaali- ja li-
sääntymisterveyteen liittyvät opinnot kestävät 
noin 1,5 vuotta. Opinnot sisältävät verkko-opiske-
lua itsenäisesti tai pienryhmissä, runsaasti harjoi-
tustunteja sekä simulaatioharjoituksia. Opiskelu 
edellyttää sinulta aktiivista osallistumista. Ohjat-
tua työharjoittelua on lähes joka lukukausi. Har-
joittelussa tehdään usein vuorotyötä (myös vii-
konloppuisin) ja harjoittelupaikat voivat olla eri 
puolella Suomea. Voit suorittaa osan opinnoista 
projekteissa, opiskelijavaihdossa ulkomailla ja/tai 
kesäopintoina. Riittävä ammatillinen osaamisesi 
varmistetaan muun muassa lääkehoidon tenteillä, 
osaamistestauksilla ja tasokokeilla.

Saat valmistuttuasi kaksi tutkintonimiket-
tä, kätilö (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Kätilönä 
voit työskennellä kätilö- ja sairaanhoitotyön tehtä-
vissä erikoissairaanhoidossa tai perusterveyden-
huollossa, julkisella tai yksityisellä sektorilla sekä 
erilaisissa järjestöissä. Työpaikkojasi voivat olla 
esimerkiksi synnytysosastot, raskaana olevien ja 
synnyttäneiden osastot, naistentautien poliklini-
kat ja osastot, äitiyspoliklinikat, vastasyntyneiden 
teho-osastot, lapsettomuuden hoitoyksiköt, äiti-
ys- ja perhesuunnitteluneuvolat, erilaiset projekti- 
ja tutkimustehtävät tai oma yritys. Saat EU-direk-
tiivien mukaisen pätevyyden eli työllistymisesi on 
mahdollista Suomen lisäksi EU:n alueella. 

dessä muiden asiantuntijoiden kanssa kehittäen 
ratkaisuja näkemisen ja ympäristön näkemiseen 
vaikuttavien puutteiden parantamiseksi. 

Optometristina asiantuntijuutesi perustuu nä-
köjärjestelmän, näkökyvyn, näönkorjausratkaisu-
jen sekä silmäsairauksien tuntemiseen. Lisäksi 
tarvitset näön tutkimisen ja silmien terveydenti-
lan arvioinnin menetelmien osaamista. Ammatti-
taitosi perustana on optometrian teoreettinen ja 
käytännöllinen terveystekninen osaaminen. Am-
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RÖNTGENHOITAJA (AMK) 
Röntgenhoitajatutkinnon suoritettuasi osaat to-
teuttaa eri-ikäisten eri sairauksia sairastavien po-
tilaiden ja asiakkaiden röntgen-, isotooppi-, ult-
raääni- ja magneettitutkimuksia, työskennellä 
isotooppihoidoissa ja kuvantaohjatuissa toimenpi-
teissä sekä toteuttaa sädehoitoa. Osaat käyttää 
kuvantamis- ja hoitolaitteita siten, että kuvanta-
mistutkimus, kuvantaohjattu toimenpide tai sä-
dehoito edistää potilaan ja asiakkaan terveyttä. 
Näissä tilanteissa osaat myös hoitaa ja ohjata po-
tilasta ja asiakasta asiakaslähtöisesti.

Opinnot sisältävät tietopuolista osaamista 
edistäviä opintoja ja ammatillista osaamista edis-
tävää harjoittelua. Tietopuoliset opinnot sisältävät 
opiskelu- ja viestintäosaamisen, sosiaali- ja terve-
ysalan perusosaamisen, radiografia- ja sädehoito-
työn perusosaamisen, radiografiatyön osaamisen, 
sädehoitotyön osaamisen ja tutkimus- ja kehittä-
misosaamisen opinnot sekä opinnäytetyön. Tie-
topuolisissa opinnoissa käytetään erilaisia ope-
tusmenetelmiä (luennot, itsenäinen työskentely, 
verkko-opiskelu, harjoitukset, seminaarit, simulaa-

tiot) monipuolisesti. Ammattikorkeakoulun rönt-
genosastolla harjoitellaan simuloidusti potilaan ku-
vantamista ja kuvantamisen laadunhallintatehtäviä 
sekä potilaan ohjaus-, hoito- ja toimenpidetilantei-
ta. Harjoittelu sisältää kaikkien kuvantamismene-
telmien ja sädehoidon harjoittelujakson. Harjoitte-
lu tapahtuu perus- ja erikoissairaanhoidossa sekä 
yksityisessä terveydenhuollossa kuvantamis- ja 
sädehoitoyksiköissä.

Suurin osa röntgenhoitajista työskentelee jul-
kisen tai yksityisen terveydenhuollon sairaaloissa, 
terveyskeskuksissa tai lääkäriasemilla röntgenhoi-
tajina. Työ vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, loo-
gista ajattelua, vastuullisuutta ja huolellisuutta po-
tilasturvallisuuden takaamiseksi kuvantamis- ja 
sädehoitolaitteita käytettäessä. Röntgenhoitaja-
opinnoissa hankitun osaamisen kautta voit työllis-
tyä myös terveydenhuollon yrityksiin käyttökoulut-
tajaksi, laitemarkkinoijaksi tai tuotekehittelijäksi. 
Voit työllistyä myös eläinlääkintähuoltoon eläinten 
kuvantamistutkimuksiin tai säteilyn käytön valvon-
tatehtäviin teollisuuteen.
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matillinen osaamisesi rakentuu soveltuville ma-
temaattis-luonnontieteellisille opinnoille, näön-
huollon ja silmälasiteknologian opinnoille sekä 
lääketieteellisille opinnoille. 

Koulutuksesi sisältää runsaasti kädentyön ja 
asiakastyön harjoituksia koululla sekä käytännön 
ohjattua harjoittelua optikkoliikkeissä. Koulutuk-
seesi sisältyy myös työelämäyhteyksiä sekä tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan hankkeita. Suoritat 
osan opinnoistasi englannin kielellä. Lisäksi sinul-
la on mahdollisuus lähteä kansainväliseen opis-
kelijavaihtoon.

Optometristin työssä tarvitset hyviä ihmis-
suhdetaitoja, monipuolisia kädentaitoja sekä laa-
jaa tietoperustaa. Ohjaus ja neuvonta liittyvät lä-
hes kaikkiin työtehtäviisi. Yhteistyötaidot ovat 
tärkeitä, koska asiakkaita palvellaan yhdessä 
muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Tutkinnon suoritettuasi työskentelet näön-
huollon asiantuntijana, optikkona, esimerkiksi yk-
sityisessä terveydenhuollossa, työterveyshuol-
lossa, sairaalassa, optikkoliikkeessä, yrittäjänä 
tai muissa asiantuntijatehtävissä.

SAIRAANHOITAJA  (AMK)  
Sairaanhoitajan työssä tarvitset oma-aloitteisuut-
ta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen pää-
töksentekoon. Hoidat erilaisia asiakkaita/potilaita 
itsenäisesti ja yhteistyössä muiden sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisten kanssa. Osaat suunnitel-
la, koordinoida ja kehittää hoitotyötä. Kykenet kan-
tamaan vastuuta kokonaisuuksista ja johtamaan 
tiimejä. Laaja tietoperusta, organisointitaidot ja 
jatkuva kehittyminen ovat välttämättömiä. Sairaan-
hoitajan työ muuttuu ja kehittyy koko ajan muun 
muassa terveyspalvelujen ja teknologian kehityk-
sen myötä.

Sairaanhoitajana et pelkää muutoksia, uusia 
ja yllättäviä tilanteita tai ihmisten erilaisuutta. Äkil-
liset muutokset potilaiden voinnissa vaativat ripei-
tä päätöksiä, toimintaa ja paineensietokykyä. Pit-
käaikaisissa hoitosuhteissa suunnitelmallisuus ja 
pitkäjänteisyys ovat tärkeitä. Sairaanhoitaja tar-
vitsee hyviä ihmissuhdetaitoja ja tilannetajua sekä 
asiakastyössä että yhteistyössä muun henkilö-
kunnan ja omaisten kanssa. Sairaanhoitajan työ 
on joskus fyysisesti raskasta. Joudut kohtaamaan 
myös vaikeita tilanteita, joissa tarvitaan paljon 
henkisiä voimavaroja.

Opintoihin kuuluu toimenpide- ja simulaatiohar- 
joittelua opintojen kaikissa vaiheissa. Opinnois-
sa on paljon itsenäistä opiskelua, ryhmä- ja verk-
kotyöskentelyä. Sairaanhoitotyön harjoittelu työ-

paikoilla kuuluu jokaiseen opiskeluvaiheeseen. 
Opintojen ensimmäisen vuoden jälkeen osaat pe-
rusteet asiakkaan päivittäisestä auttamisesta 
sekä kansansairauksien ja kirurgisesta hoitotyös-
tä. Osaat myös antaa apua henkeä uhkaavissa ti-
lanteissa. Jo alkuvaiheessa opintoihin sisältyy 
myös lääketieteellisiä ja luonnontieteellisiä opin-
toja. Toisen lukuvuoden aikana opit tutkimaan asi-
akkaan kokonaisvaltaisesti sekä perehdyt mielen-
terveys-, päihde- ja perhehoitotyöhön. Kolmannen 
vuoden opinnoissa opit ikääntyneiden hoitotyö-
tä, vastaanottotyötä sekä hoitotyön johtamista ja 
päätöksentekoa. 

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot suori-
tetaan kahden viimeisen lukukauden aikana. Voit 
hyödyntää 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.
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SOSIONOMI (AMK)  
Sosionomiopinnot kiinnostavat sinua, jos haluat  
tehdä työtä ihmisten parissa. Koulutuksen tavoit-
teena on, että sinä kehityt asiantuntevaksi ihmis-
ten arkielämän tukijaksi ja työelämän kehittäjäksi. 
Sinulla on luovaa osaamista ja neuvokkuutta, jota 
tarvitaan asiakkaan ja asiakasryhmien hyvin-
voinnin edellytysten luomiseksi. Voit suunnata 
opintojasi sen asiakasryhmän ja toimintaympäris-
tön mukaan, joiden parissa haluat työskennellä, 
esimerkiksi aikuissosiaalityö, lastensuojelutyö, 

mielenterveystyö, nuorisotyö, päihdetyö, vam-
maistyö, vanhustyö tai varhaiskasvatus. 

Opinnoissa perehdytään sosiaalialan työn  
yhteiskunnallisiin, yksilöllisiin ja eettisiin kysymyk-
siin. Osaamista laajennetaan asiakastyön proses-
sien ohjaamisessa, sosiaalialan hallinnossa ja pal-
velujen kehittämisessä. Voit syventää osaamistasi 
sosiaalialan ammatillista osaamista syventävillä 
opinnoilla sekä tutkimus- ja kehittämisopinnoilla. 
Ammatillista kasvua tukevat teoriaopinnot ja 
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SUUHYGIENISTI (AMK) 
Suuhygienistinä sinulla on valmiudet asiakasläh-
töiseen terveyden edistämiseen ja osaat soveltaa 
asiakaslähtöisiä työmenetelmiä yksilön, perheen 
ja yhteisön suun terveydenhoitotyössä. Osaat teh-
dä vastuualueesi suun terveystarkastukset ja so-
vellat hammas- ja suun sairauksien ehkäisymene-
telmiä potilaan hoidossa. Suuhygienistinä hoidat 
kiinnityskudossairauksia ja otat röntgenkuvia 
hampaista. Myös esteettinen hammashoito sisäl-
tyy työhösi. Tyypillisiä suuhygienistin vastuualu-
een hoitotoimenpiteitä ovat ien- ja tukikudosten 
varhais- ja ylläpitohoidon toimenpiteet, hammaski-
ven ja värjäymien poisto, hampaan pinnoitus sekä 
fluorikäsittely. Oikomishoidon osatehtävät kuulu-
vat myös suun terveydenhoitotyöhön. Asiakkaan 
omahoidon ohjaus on osana kokonaishoitoa. Suu-
hygienistinä sinulla on valmiudet toimia myös lä-
hiesimiestehtävissä ja huolehtia työympäristön 
turvallisuudesta ja terveyttä edistävistä toiminta-
tavoista.

Koulutuksen keskeiset opintokokonaisuu-
det ovat: 
– työyhteisö- ja viestintäopinnot
– turvallisuusosaamisen opinnot 
– suun terveydenhoitotyön opinnot 
– terveyden edistämisen opinnot 
– kehittämisen ja johtamisen opinnot.

Opinnot toteutetaan päiväopetuksena, osin 
verkko-opintoina ja monialaisina opintoina toisten 
tutkinto-ohjelmien kanssa. Koulutuksessa tehdään 
tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston hammaslääke-
tieteen kanssa. Harjoittelua on 75 opintopistettä, 
joka toteutuu eri oppimisympäristöissä, opetus-
hammashoitolassa, terveyskeskuksissa ja hoito-
laitoksissa. 

Suuhygienistinä voit työskennellä terveyskes-
kuksessa, sairaalassa, yksityisellä hammaslääkä-
riasemalla sekä myynti- ja markkinointitehtävissä. 
Voit toimia myös yrittäjänä ja itsenäisenä amma-
tinharjoittajana.
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niiden soveltaminen tapahtuu ohjatuissa harjoitte-
luissa. Teoriaopinnot ja harjoittelut muodostuvat 
opinnoissa kiinteäksi kokonaisuudeksi. 

Tutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä 
muuttuvassa ja monimutkaistuvassa yhteiskun-
nas-sa sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten 
periaatteiden mukaisesti. Tältä pohjalta osaat 
kehittää työtäsi ja työyhteisön toimintaa sekä 
hyvinvointipalveluja yksilön, yhteisön ja yhteis-
kunnan näkökulmasta. Osaat soveltaa tuen ja 
ohjauksen tavoitteellisia menetelmiä asiakkaiden 

ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä sekä 
osaat analysoida hyvinvointipalveluiden muutok-
sia. Lisäksi tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää 
asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa osalli-
suuteen perustuvia, eettisesti kestäviä palveluja 
verkostoituvissa asiakasprosesseissa ja palvelu-
järjestelmissä.

Niin sosiaalialan pätevänä ammattilaisena 
kuin alalle suuntautuvana opiskelijana sinulta 
odotetaan ammatillisuutta, itseohjautuvuutta, 
aktiivisuutta ja vastuullisuutta. 

TOIMINTATERAPEUTTI (AMK) 
Toimintaterapeutin työ sopii sinulle, joka haluat teh-
dä ihmisläheistä työtä. Työssä voit käyttää omaa 
luovuuttasi asiakkaan toiminnan mahdollistamisek-
si. Toimintaterapeutti on korkeasti koulutettu kun-
toutusalan asiantuntija, jolla on monipuolinen ja 
laaja-alainen osaaminen ihmisen toimintakyvystä. 
Toimintaterapeutin asiantuntijuus perustuu toimin-
nan tieteeseen (occupational science), joka tutkii 
kaikenikäisten ihmisten ja ihmisryhmien toimintaa. 
Toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakkaan 
toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia sekä mah-
dollistaa asiakkaan jokapäiväinen eläminen mielek-
käällä ja merkityksellisellä tavalla. 

Toimintaterapia on näyttöön perustuvaa kun-
toutusta, jossa keskiössä on yhdessä tekeminen 
asiakkaan, hänen läheistensä ja eri asiantuntijoi-
den kanssa. Koulutuksen aikana opit perustamaan 
asiakastyösi toimintaterapian toimintakeskeiseen 
ja monitieteelliseen teoriataustaan sekä toimimaan 
asiakaslähtöisesti erilaisten asiakasryhmien kans-
sa, joko yksilö-, ryhmä- tai yhteisökuntoutuksessa. 
Opit käyttämään tutkittuja menetelmiä asiakkaan 
toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa 
ja sen pohjalta tekemään yhdessä asiakkaan kans-

sa yksilölliset tavoitteet ja suunnitelman kuntoutu-
misen edistämiseksi. Toimintaterapeuttina osaat 
muokata tai hyödyntää fyysistä, sosiaalista, tekno-
logista sekä luontoympäristöä niin, että asiakkaan 
osallistuminen toimintaan mahdollistuu hänelle mie-
lekkäällä tavalla. 

Toimintaterapeuttina sinulta edellytetään hy-
viä ihmissuhdetaitoja, laajaa tietoperustaa, luovaa 
ongelmanratkaisutaitoa, pitkäjänteisyyttä, orga-
nisointikykyä, eettistä ja ammatillista päätöksen-
tekotaitoa sekä jatkuvaa itsesi kehittämistä. Toi-
mintaterapeuttina voit työskennellä esimerkiksi 
sairaaloissa, terveyskeskuksissa, hyvinvointi- tai 
palvelukeskuksissa, kouluissa, päiväkodeissa, eri-
tyishuoltopiireissä, asumisyksiköissä, hyvinvoin-
tialan järjestöissä tai yrittäjänä.

Toimintaterapeutteja tarvitaan tulevaisuu-
dessa yhä enemmän esimerkiksi ikääntyneen vä-
estön kotona asumisen tukemisessa, lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa sekä 
syrjäytymisen ehkäisyssä, asiakkaiden tasapai-
noisen elämän mahdollistamisessa, työkyvyn ar-
vioinnissa ja ylläpidossa sekä kuntouttavassa 
työtoiminnassa.
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TERVEYDENHOITAJA (AMK) 
Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti 
terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen 
ja kansanterveystyön asiantuntija. Tärkeitä 
osaamisalueita ovat sairaanhoitajan valmiuksi-
en lisäksi terveyden edistäminen ja eri-ikäisen 
yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitotyö, 
terveellisen ja turvallisen ympäristön edistämi-
nen ja yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö sekä 
terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen.

Terveydenhoitajakoulutuksen suorittaneet 
saavat sekä sairaanhoitajan että terveydenhoita-
jan tutkinnon. Terveydenhoitaja työskentelee eri-
ikäisten terveyden edistämiseksi vastaanotoilla 
(esim. neuvolat, koulut), kotihoidossa, sairaa-
loissa sekä sairaanhoitotyössä vastaanotoilla ja 
sairaaloissa. Terveydenhoitaja voi toimia myös 
erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, koulutus- ja 
projektitehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä.
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INSINÖÖRI (AMK),  
ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 

INSINÖÖRI (AMK),  
KONETEKNIIKKA  

Kestävää kehitystä ja mahdollisia energiansäästötoimenpiteitä pohditaan jatku-
vasti ympäri maailmaa. Energia liittyy jokaisen arkeen. Energiantuotantoon, -ku-
lutukseen ja ympäristöön liittyviä haasteita ratkotaan niin yrityksissä, tutkimus- 
ja kehittämishankkeissa kuin poliittisessa päätöksenteossakin. Koulutus tarjoaa 
paikan yhteiskunnallisesti merkittävällä ja haasteellisella alalla. Keskeisiä opinto-
kokonaisuuksia ovat:
– energiantuotantolaitokset
– energiajärjestelmät 
– energiaratkaisut 
– energiamuotoihin liittyvät prosessit 
– energian käyttö, jakelu ja ohjaus

Koulutuksessa perehdyt energiantuotanto-laitoksiin, energian käyttöön ja ja-
keluun. Ymmärrät tehokkaan ja taloudellisen energian käytön periaatteet niin yk-
sittäisen käyttäjän kuin yhteiskunnan näkökulmasta ja osaat soveltaa niitä. Ener-
giajärjestelmiä opiskeltuasi osaat toteuttaa kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät 
perinteiset ja uudet energiaratkaisut. Tunnet projektien työskentelytavat ja osaat 
toimia projekteissa. Koulutuksesta saat myös valmiudet työelämän kieli-, viestin-
tä- ja vuorovaikutustaitoja vaativiin tilanteisiin.

Työllistymisvaihtoehdot ovat moninaiset ja vaihtelevat paljon alueellisesti ja 
oman kiinnostuksen mukaan. Valmistuttuasi voit työskennellä energiatekniikan 
ja ympäristöalan suunnittelu-, käytönvalvonta-, asiantuntija- ja esimiestehtävis-
sä energia- ja vesilaitoksissa, jätehuoltoyrityksissä, teollisuusyrityksissä, kunti-
en teknisillä osastoilla, ympäristökeskuksissa, energia-alan yrityksissä ja suun-
nittelutoimistoissa.

Olemme rakentaneet konetekniikan opinnot sellaisiksi, että niiden aikana pää-
set luomaan suhteita ja näyttämään taitojasi mahdolliselle tulevaisuuden työn-
antajallesi. Tavoitteenamme on, että sinä työllistyt insinöörin työtehtäviin. Se on 
paljon enemmän kuin se, että valmistut insinööriksi. Tarjoamme mahdollisuuden 
myös kaksoistutkintoon; voit saada samalla sekä suomalaisen että saksalaisen 
insinöörin tutkinnon.

Ensimmäinen opintovuosi on kaikille yhteinen. Suuntautumisvaihtoehdon va-
linnan teet ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Auto- ja työkonetekniikan suun-
tautumisvaihtoehdossa perehdyt autoalan jälkimarkkinointiin, ajoneuvotekniik- 
kaan, autoelektroniikkaan, polttomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä ny-
kyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Oppimisympäristöösi kuuluu myös yksi 
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INSINÖÖRI (AMK),  
RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA  

INSINÖÖRI (AMK),  
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA  

Rakennusinsinöörinä työskentelet monipuolisissa 
rakennusalan tehtävissä ja kuulut rakennusalan 
ammattilaisten laajaan joukkoon. Rakennusinsi-
nöörit kantavat merkittävän vastuun rakennetus-
ta ympäristöstämme ja sen kehittämisestä. Ra-
kennetussa ympäristössä – rakennuksissa ja 
infrarakenteissa – on kiinni noin 70 prosenttia 
kansallisesta varallisuudestamme. 

Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaih-
toehtoa:  
– talonrakennustekniikka  
– yhdyskuntatekniikka. 

Monimuotototeutuksessa suuntautumisvaih-
toehto on yhdyskuntatekniikka.

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihto-
ehdossa saat valmiudet talonrakentamisen moni-
puolisiin suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- ja tarkas-
tustehtäviin sekä uudis- että korjausrakentamisen 
alalle. Vaihtoehtoisilla opinnoilla voi syventyä ra-
kennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan. 

Sähkö on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Ei 
ole teollisuuden alaa tai elinkeinoa, jonka toimin- 
ta ja kehittyminen ei riippuisi sähköteknisistä rat-
kaisuista. Myös automaatiota on kaikkialla: autois-
sa, kotien lämmityksessä ja turvallisuusratkaisuis-
sa sekä järjestelmissä, joilla varmistetaan puhtaan 
veden, energian ja ruuan saanti. 

Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihto-
ehtoa: 
– automaatiotekniikka 
– sähkötekniikka. 

Automaatiotekniikassa keskitytään proses-
si-, mittaus-, säätö- ja sähkötekniikkaan. Sy-
ventävät opinnot painottuvat seuraaville au-
tomaatiotekniikan sovellusaloille: prosessi-, 
kappaletavara-, kiinteistö- ja teollisuusautomaa-
tio sekä automaation informaatiojärjestelmät. 

Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoeh-
dossa saat valmiudet toimia erilaisissa tie- ja lii-
kennealan hankkeiden sekä vesihuolto-, vesi-
rakentamis-, vesistö- ja ympäristöhankkeiden 
tutkimus-, suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä. 
Siinä perehdytään myös ympäristövaikutusten 
arviointiin, maankäytön suunnitteluun sekä mai-
sema- ja ympäristörakentamiseen.

Tutkinnon sisältöä pidetään ajan tasalla ja 
kehitetään jatkuvasti yhteistyössä alan yritys-
ten, järjestöjen ja muiden ammattikorkeakou-
lujen kanssa. Koulutus on käytännönläheistä ja 
tarjoaa hyvät valmiudet työelämään. Valmistu-
misen jälkeen voit toimia suunnittelu-, rakenta-
mis- ja rakennuttamistehtävissä, kiinteistöjen yl-
läpidon johtotehtävissä, tuotekehitys-, myynti- ja 
markkinointitehtävissä sekä asiantuntija- ja ope-
tustehtävissä talonrakennus- ja yhdyskuntatek-
niikan alalla.

Sähkötekniikan opinnoissa keskitytään säh-
köisen talotekniikan sekä sähkövoimatekniikan 
teemoihin. Opinnot antavat sinulle valmiuksia toi-
mia sähkön tuotantoon, siirto- ja jakeluverkkoi-
hin, sähkökäyttöihin, kiinteistöjen sähköteknisiin 
järjestelmiin ja sähkösuunnitteluun liittyvissä teh-
tävissä. Opintoihin sisältyy myös ohjaus- ja au-
tomaatiotekniikkaa, jota voit soveltaa älykkäissä 
sähköverkoissa, energiatehokkaissa sähkökäy-
töissä sekä asumismukavuutta ja turvallisuutta 
edistävissä sähköteknisissä ratkaisuissa.

Sähkötekniikan opinnoista saat hyvät valmiu-
det turvallisten ja energiatehokkaiden sähköjär-
jestelmien suunnittelu- ja käyttötehtäviin. Auto-
maatiotekniikan opinnoista saat hyvät valmiudet 
projektimuotoisesti toteutettavien, automaatti-
sesti toimivien koneiden, laitteiden ja niistä koot-
tujen järjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja käyt-
töönottotehtäviin sekä alan palvelutoimintaan.240 

OPINTOPISTETTÄ
4 
VUOTTA

/ 
 

240 
OPINTOPISTETTÄ

4 
VUOTTA

/ 
 

Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista. 
Keskeisiä vahvuusalueita ovat moottorinohjaus- ja 
tiedonkeruujärjestelmät sekä testausmenetelmät 
laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa. Opin-
tojen aikana osallistut katsastajan alalletulokou-
lutukseen, jonka jälkeen voit suorittaa Liikenteen 
turvallisuusviraston (Traficom) järjestämän kat-
sastajan loppututkinnon. 

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdos-
sa suunnittelet laitteita, tuotteita ja esineitä: nii-
den ulkonäköä, materiaaleja, rakennetta ja toi-
mintaa. Opinnoissa opettelet hyödyntämään 
robotteja esimerkiksi tuotteen valmistuksessa. 
Laboratorioissa pääset rakentamaan prototyyp-

pejä nykyaikaisilla työkaluilla, kuten roboteilla, 
3D-tulostimilla, vesileikkurilla ja työstökoneilla. 
Opinnoissasi käytät esimerkiksi tuotekehityksen 
eri vaiheisiin ja automaation ohjausjärjestelmien 
suunnitteluun nykyaikaisia suunnittelu- ja simu-
lointityökaluja kuten 3D-mallinnusohjelmia.  

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdos-
sa mietit, miten laitteita ja tuotteita olisi järkevin-
tä valmistaa. Suunnittelet tehtaan layoutin eli sen, 
miten koneet on sijoiteltu ja miten valmistetta-
vat tuotteet etenevät tehtaan tuotantolinjalla. Sy-
vennyt myös kunnossapitoon sekä laatu-, turvalli-
suus- ja ympäristöjohtamiseen. Opiskelet tiiviissä 
yhteistyössä teollisuuden kanssa.

INSINÖÖRI (AMK), TALOTEKNIIKKA  

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja 
siihen liittyvien tilojen teknisten palvelujen, 
järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. 
Talotekniikan opintomme suuntautuvat LVI-
tekniikkaan. LVI eli lämpö, vesi ja ilma ovat aina 
osa rakentamista sekä rakennusten kunnostusta 
ja ylläpitoa. Opinnoissa keskeisiä sisältöjä ovat
– ilmastointi- ja lämmitystekniikka 
– jäähdytystekniikka 
– vesihuolto
– kiinteistöautomaatio
– LVI-suunnitteluprojektit. 

Opintojen aikana työskentelet omissa labora-
torioissamme, joissa testaat alaan liittyviä laittei-
ta ja ilmiöitä.

Tutkinnon suoritettuasi hallitset rakennusten 
tekniset järjestelmät. Osaat soveltaa ympäristöys- 
tävällistä ja energiatehokasta teknologiaa 
terveellisen ja viihtyisän asuin- ja työympäristön 
suunnittelussa ja käytössä. Hallitset alalla 
käytössä olevat tyypilliset ohjelmistot ja 
sovellukset. Pärjäät työelämän kieli-, viestintä- ja 
vuorovaikutustaitoja vaativissa tilanteissa.

Koulutus antaa valmiudet toimia suunnittelu-, 
projektinhoito- ja rakennuttamistehtävissä, 
kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä, 
tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä 
sekä asiantuntija- ja opetustehtävissä LVIA-alalla.
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RAKENNUSARKKITEHTI (AMK)
Rakennusarkkitehdin koulutus yhdistää teknil-
lisen osaamisen ja luovuuden. Rakennussuun-
nittelijan, arkkitehdin, tehtävä on perimiltään 
tekninen. Tämä tekninen painotus on rakennus-
arkkitehdin koulutuksessa lähtökohtana valmis-
tauduttaessa ammatissa toimimiseen.

Koulutus antaa vahvan osaamisen erityises-
ti pohjoisen alueen asuinrakennusten rakennus-
suunnitteluun ja talonrakennuksen teknisten 
perusteiden hallintaan. Koulutuksen keskeisiä 
osa-alueita ovat: 
– rakennusten toiminnallisuus, asuttavuus
 ja käyttökelpoisuus 
– talonrakennusoppi
– rakentamisen tietomallintaminen (BIM)
 ja arkkitehtoninen visualisointi 
– kiinteistöjen ylläpito ja korjausrakentaminen 

– elinkaariajattelu, materiaali- ja energiatehokkuus 
– rakennussuunnittelun projektijohto ja prosessit.

Välineopinnot ja talonrakennuksen perus-
teiden hallinta antavat valmiudet työllistyä jo 
opintojen kuluessa. Kahden ensimmäisen vuoden 
perusteiden jälkeen useat opiskelijat ovat 
toimineet osa-aikaisina arkkitehtitoimistoissa ja 
rakennusteollisuudessa. 

Valmistunut voi toimia monipuolisesti 
rakennussuunnittelussa ja asiantuntijatehtävissä. 
Työkokemusta saatuasi saat pätevyyden toimia 
asetuksen (214/2015) mukaisissa vaativissa 
rakennussuunnittelijan tehtävissä. Valmistuneel-
la on myös mahdollisuus hakea noin kahden 
vuoden maisteriopintoihin yliopistojen arkkitehti-
koulutukseen. 
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4 
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RAKENNUSMESTARI (AMK) 
Rakennusmestarina työskentelet rakennustyö-
maan työnjohdossa, erilaisissa tuotannon suun-
nittelutehtävissä ja valvonnassa. Valmistumisesi 
jälkeen hallitset rakennustuotannon perustai-
dot, mutta osaat myös suunnitella ja kehittää toi-
mintaa.

Rakennusmestarikoulutus antaa sinulle ra-
kennustyömaan tuotantojohdossa tarvittavat val-
miudet rakennustekniikan perusosaamisessa 
ja tuotanto-osaamisessa. Osaamisen perustan 
muodostaa hyvä luonnontieteellis-matemaattinen 
sekä viestinnän osaaminen. Ammatillisen osaa-
misen perustan muodostaa riittävät tiedot raken-
nustekniikasta ja rakenteiden toiminnasta.

Koulutamme rakennusalan työnjohdon ja työ-
maatekniikan ammattilaisia, joilla on valmiudet 
kehittyä vaativiin vastaavan työnjohtajan tehtä-

viin. Koulutus antaa rakennustuotannossa tarvit-
tavat perustiedot rakennustekniikasta sekä ra-
kennustuotannon johtamisessa tarvittavat tiedot 
työmaa- ja tuotantotekniikassa, aikataulusuun-
nittelussa, hanketaloudessa sekä esimiestoimin-
nassa.

Tutkinnon sisältöä pidetään ajan tasalla ja 
kehitetään jatkuvasti yhteistyössä alan yritys-
ten, järjestöjen ja muiden ammattikorkeakoulu-
jen kanssa. Koulutus on käytännönläheistä ja tar-
joaa hyvät valmiudet työelämään.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöis-
sä vastaavana työnjohtajana. Keskeisiä tehtäviä 
ovat rakennustyömaiden tuotannon suunnittelu- 
ja esimiestehtävät sekä rakennusprojektien hal-
linta.
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HAKUOHJEET 
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 
15.7.2020.

Huom! Korkeakoulututkinnolla ei voi hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

MITEN HAETAAN?
Keväällä on kaksi erillistä yhteishakua:
– kevään ensimmäinen yhteishaku on 8.–22.1.2020, jolloin voi hakea englanninkielisiin koulutuksiin 
– kevään toinen yhteishaku on 18.3.–1.4.2020, jolloin voi hakea suomenkielisiin koulutuksiin.
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana 
osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Kevään ensimmäisessä ja toisessa yhteishaussa on omat hakemukset. Kummassakin yhteishaus-
sa voi hakea kuuteen hakukohteeseen. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakukohteiden järjes-
tyksellä ei ole merkitystä. Kevään toisessa yhteishaussa hakukohteet tulee laittaa toiveiden mu-
kaisen järjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. 

Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen koh-
dalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon. 

Sähköisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa mahdolliset ennakkotehtävät ja muut vaaditut asia-
kirjat. Vaadittavista liitteistä mainitaan sähköisessä hakemuksessa.

Tulosten valmistuessa kevään ensimmäisestä yhteishausta tarjotaan niitä opiskelupaikkoja, joihin 
menestys riittää. Kevään toisesta yhteishausta tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä opiskelupaik-
kaa sen mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää. 

Samana lukukautena alkavasta koulutuksesta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon 
johtavan opiskelupaikan.
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ALOITUSPAIKAT JA VALINTATAVAT, KEVÄT 2020

KEVÄÄN ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU 8.–22.1. Todistusvalinta Valintakoe- SAT-  

      (ylioppilaat) valinta valinta Yhteensä

Informaatioteknologia    
Bachelor of Engineering, Information Technology  5 30 5 40
Liiketalous
Bachelor of Business Administration, International Business 3 27 5 35
    

KEVÄÄN TOINEN YHTEISHAKU 18.3.–1.4. Todistusvalinta Todistusvalinta Valintakoe- 

      (ylioppilaat) (amm. pt.) valinta Yhteensä

Informaatioteknologia
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 27 27 36 90
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus  12 12 16 40
Kulttuuri    
Medianomi (AMK), päivätoteutus   - - 43 43
Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus   - - 25 25
Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus   - - 17 17
Liiketalous    
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus  13 5 12 30
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus  50 22 48 120
Tradenomi (AMK), liiketalous, Terwa-akatemia, päivätoteutus 17 7 16 40
Luonnonvara-ala    
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus  15 6 14 35
Sosiaali- ja terveysala   
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus   13 6 13 32
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus   10 4 10 24
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus   11 5 10 26
Kätilö (AMK), päivätoteutus    10 5 10 25
Optometristi (AMK), päivätoteutus   12 5 11 28
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus   10 4 10 24
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen  13 5 12 30
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu   13 5 12 30
Sosionomi (AMK), päivätoteutus   23 10 22 55
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus   8 4 8 20
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus  13 5 12 30
Tekniikka    
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 2 4 10
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 13 8 14 35
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus  50 22 48 120
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 17 8 17 42
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 33 14 31 78
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 32 22 36 90
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus  3 3 4 10
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus  11 10 14 35
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 1   15 6 14 35
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 2   16 7 15 38
1) kaikissa valintatavoissa mukana soveltuvuuskoe     

2) kaikissa valintatavoissa mukana rakennusalan työkokemus    

VALINTAPERUSTEET
Käytössä on kolme valintatapaa:

– todistusvalinta
– valintakoevalinta
– SAT-valinta. 

Oamkin käyttämät valintatavat aloituspaikkoi-
neen on esitetty sivulla 40. Hakijat ovat mukana 
käytössä olevissa valintatavoissa pohjakoulutuk-
sensa mukaisesti eikä hakijan tarvitse tätä itse va-
lita. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen koh-
dalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon.

Poikkeuksina edellä esitettyihin valintatapoi-

hin ovat rakennusarkkitehtikoulutus, joka sisältää 
valintatavasta riippumatta soveltuvuuskokeen 
(120 pistettä) sekä rakennusmestarikoulutus, 
jossa huomioidaan valintatavasta riippumatta ra-
kennusalan työkokemus (60 pistettä).

Oamk varaa 80 % aloituspaikoista ensikerta-
laisille lukuun ottamatta englanninkielistä koulu-
tusta. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei 
ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa tai 
ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon joh-
tavaa opiskelupaikkaa kevään 2014 hausta tai tä-
män jälkeen.

Todistusvalinta
Todistusvalinnassa valinta tehdään koulumenes-
tyksestä saatavien pisteiden perusteella. Todis-
tusvalinnassa huomioidaan Suomessa suoritetut 
ylioppilastutkinnot, kansainväliset ylioppilastut-
kinnot (IB, EB ja RP) sekä 1.8.2015 tai sen jäl-

keen suoritetut ammatilliset perustutkinnot. 
Ammatillisissa perustutkinnoissa koulumenestys-
pisteet lasketaan yhteisten tutkinnon osien sekä 
tutkinnon painotetun keskiarvon perusteella.

AINE  AINE / TASO  L E M C B A
Äidinkieli 1     46 41 34 26 18 10
Matematiikka Pitkä   46 43 40 35 27 19
  Lyhyt   40 35 27 19 13 6
Vieras/toinen Pitkä   46 41 34 26 18 10
kotimainen kieli 2 Keskipitkä   38 34 26 18 12 5
  Lyhyt   30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai Fysiikka   30 27 21 15 9 3
vieras kieli 3 Kemia   30 27 21 15 9 3
  Biologia   30 27 21 15 9 3
  Maantiede   30 27 21 15 9 3
  Terveystieto  30 27 21 15 9 3
  Psykologia  30 27 21 15 9 3
  Filosofia   30 27 21 15 9 3
  Historia   30 27 21 15 9 3
  Yhteiskuntaoppi  30 27 21 15 9 3
  Uskonto/ET  30 27 21 15 9 3
  Vieras kieli (pitkä/lyhyt) 30 27 21 15 9 3

1) Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä.

2) Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan.

3) Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.
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1) 1.1.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/

hylätty-asteikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti. Näiden perusteella lasketaan 

arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista.

AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO (enintään 150 pistettä)

TUTKINNON PAINOTETTU KESKIARVO     
1–5 1–3 PISTEET 1–5 1–3 PISTEET 1–5 1–3 PISTEET 
5,00 3,00 90 ≥3,98 ≥2,39 59 ≥2,76 ≥1,65 29 
≥4,97 ≥2,98 89 ≥3,94 ≥2,37 58 ≥2,71 ≥1,62 28 
≥4,94 ≥2,96 88 ≥3,91 ≥2,34 57 ≥2,67 ≥1,59 27 
≥4,91 ≥2,95 87 ≥3,87 ≥2,32 56 ≥2,63 ≥1,57 26 
≥4,88 ≥2,93 86 ≥3,83 ≥2,30 55 ≥2,58 ≥1,54 25 
≥4,85 ≥2,91 85 ≥3,79 ≥2,28 54 ≥2,54 ≥1,51 24 
≥4,82 ≥2,89 84 ≥3,76 ≥2,26 53 ≥2,49 ≥1,49 23 
≥4,79 ≥2,87 83 ≥3,72 ≥2,23 52 ≥2,43 ≥1,47 22 
≥4,76 ≥2,86 82 ≥3,68 ≥2,21 51 ≥2,37 ≥1,44 21 
≥4,73 ≥2,84 81 ≥3,65 ≥2,19 50 ≥2,30 ≥1,42 20 
≥4,70 ≥2,82 80 ≥3,61 ≥2,17 49 ≥2,24 ≥1,40 19 
≥4,67 ≥2,80 79 ≥3,57 ≥2,15 48 ≥2,18 ≥1,38 18 
≥4,64 ≥2,78 78 ≥3,54 ≥2,12 47 ≥2,12 ≥1,36 17 
≥4,61 ≥2,77 77 ≥3,50 ≥2,10 46 ≥2,05 ≥1,34 16 
≥4,58 ≥2,75 76 ≥3,46 ≥2,08 45 ≥1,99 ≥1,32 15 
≥4,55 ≥2,73 75 ≥3,42 ≥2,05 44 ≥1,93 ≥1,30 14 
≥4,52 ≥2,71 74 ≥3,37 ≥2,03 43 ≥1,86 ≥1,28 13  
≥4,49 ≥2,69 73 ≥3,33 ≥2,00 42 ≥1,80 ≥1,26 12 
≥4,46 ≥2,67 72 ≥3,29 ≥1,97 41 ≥1,74 ≥1,23 11 
≥4,42 ≥2,65 71 ≥3,24 ≥1,95 40 ≥1,67 ≥1,21 10 
≥4,39 ≥2,63 70 ≥3,20 ≥1,92 39 ≥1,61 ≥1,19 9 
≥4,35 ≥2,61 69 ≥3,15 ≥1,89 38 ≥1,55 ≥1,17 8 
≥4,31 ≥2,59 68 ≥3,11 ≥1,86 37 ≥1,49 ≥1,15 7 
≥4,28 ≥2,56 67 ≥3,07 ≥1,84 36 ≥1,42 ≥1,13 6 
≥4,24 ≥2,54 66 ≥3,02 ≥1,81 35 ≥1,36 ≥1,11 5 
≥4,20 ≥2,52 65 ≥2,98 ≥1,78 34 ≥1,30 ≥1,09 4 
≥4,16 ≥2,50 64 ≥2,93 ≥1,76 33 ≥1,23 ≥1,07 3 
≥4,13 ≥2,48 63 ≥2,89 ≥1,73 32 ≥1,17 ≥1,05 2 
≥4,09 ≥2,45 62 ≥2,85 ≥1,70 31 ≥1,11 ≥1,02 1 
≥4,05 ≥2,43 61 ≥2,80 ≥1,68 30 ≥1,00 ≥1,00 0 
≥4,02 ≥2,41 60      

AINE  AINE/TASO 9–10,00 8–8,99 7–7,99 6–6,99 5–5,99 4–4,99
Äidinkieli  L1 46 41 34 26 18 10
Matematiikka Pitkä 46 43 40 35 27 19
  Lyhyt 40 35 27 19 13 6
Vieras/toinen L2 46 41 34 26 18 10
kotimainen kieli 1 L3, Other 
  National Language 38 34 26 18 12 5
  L4, L5 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai  Fysiikka 30 27 21 15 9 3
vieras kieli 2  Kemia 30 27 21 15 9 3
  Biologia 30 27 21 15 9 3
  Maantiede 30 27 21 15 9 3
  Psykologia 30 27 21 15 9 3
  Filosofia 30 27 21 15 9 3
  Historia 30 27 21 15 9 3
  Muut reaaliaineet 3 30 27 21 15 9 3
  L2 30 27 21 15 9 3
  L4, L5 30 27 21 15 9 3

EUROPEAN BACCALAUREATE (EB) -TUTKINTO (enintään 198 pistettä)

INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) -TUTKINTO (enintään 198 pistettä)

AINE AINE/TASO  7 6 5 4 3 2 
Äidinkieli A-kieli  46 41 34 26 18 10
Matematiikka Further Mathematics  46 43 40 35 27 19
 Mathematics (SL/HL)  46 43 40 35 27 19
 Teoreettinen matematiikka (SL/HL) 46 43 40 35 27 19
 Soveltava matematiikka (HL)  46 43 40 35 27 19
 Mathematical Studies  40 35 27 19 13 6
 Soveltava matematiikka (SL)  40 35 27 19 13 6
Vieras/toinen A-kieli (ei sama kuin äidinkieli)  46 41 34 26 18 10
kotimainen kieli 1 B-kieli (englanti)  46 41 34 26 18 10
 Muut B-kielet  38 34 26 18 12 5
 AB-kieli  30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai Fysiikka  30 27 21 15 9 3
vieras kieli 2 Kemia  30 27 21 15 9 3
 Biologia  30 27 21 15 9 3
 Maantiede  30 27 21 15 9 3
 Psykologia  30 27 21 15 9 3
 Filosofia  30 27 21 15 9 3
 Historia  30 27 21 15 9 3
 Muut reaaliaineet 3  30 27 21 15 9 3
 A-kieli (ei sama kuin äidinkieli)  30 27 21 15 9 3
 B-kieli (englanti)  30 27 21 15 9 3
 AB-kieli  30 27 21 15 9 3

1) Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan

2) Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan

3) Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)

ARVOSANA-ASTEIKKO TODISTUKSEN ARVOSANAT  
Asteikko 1–3 3 - 2 - - 1  - 
Asteikko 1–5 5 4 - 3 2 - 1 
YHTEISET TUTKINNON OSAT PISTEET 
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 1 20 15 13 10 5 2 1 
Matemaattis-luonnontieteellinen 
osaaminen 1 20 15 13 10 5 2 1 
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 1 20 15 13 10 5 2 1 
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REIFEPRÜFUNG (RP) / DEUTSCHE INTERNATIONALE ABITUR (DIA) -TUTKINTO 
(enintään 198 pistettä)

1) Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnosta matematiikan arvosana voidaan huomioida myös vastaa-

vuustodistuksesta, mikäli ko. aineesta ei ole suoritettu suullista tai kirjallista koetta.

2) Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan

3) Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan

4) Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)

AINE AINE/TASO 13–15 10–12 8–9 7 5–6 4
Äidinkieli Suomi tai saksa 46 41 34 26 18 10
Matematiikka 1 Matematiikka 46 43 40 35 27 19
Vieras/toinen Suomi tai saksa   
kotimainen kieli 2 (ei sama kuin äidinkieli) 46 41 34 26 18 10
 Englanti 46 41 34 26 18 10
 B1-kieli 38 34 26 18 12 5
 B2-kieli tai B3-kieli 30 27 21 15 9 3 
Ainereaali tai Fysiikka 30 27 21 15 9 3
vieras kieli 3 Kemia 30 27 21 15 9 3
 Biologia 30 27 21 15 9 3
 Maantiede 30 27 21 15 9 3
 Filosofia 30 27 21 15 9 3
 Historia 30 27 21 15 9 3
 Uskonto tai 
 elämänkatsomustieto 30 27 21 15 9 3
 Muut reaaliaineet 4 30 27 21 15 9 3
 Suomi tai saksa  
 (ei sama kuin äidinkieli) 30 27 21 15 9 3
 Englanti 30 27 21 15 9 3
 B2-kieli tai B3-kieli 30 27 21 15 9 3

Vähimmäispisteet 

Ammattikorkeakoulu voi asettaa todistusvalin-
nassa vähimmäispistemäärän, joka hakijan tulee 
vähintään saada voidakseen tulla hyväksytyksi. 
Oamkin vähimmäispistemäärät ilmoitetaan en-
nen yhteishaun alkua www-sivuilla osoitteessa 
www.oamk.fi .

Valinta tasapistetilanteessa

Mikäli kaksi tai useampi hakija saa 
koulumenestyksestä saman pistemäärän, 
ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys 
seuraavilla tasasijasäännöillä.

1. Hakutoivejärjestys
2. Ylioppilastutkinnon arvosanat

I. Äidinkieli
II. Matematiikka
III. Vieras/toinen kotimainen kieli

tai
1. Hakutoivejärjestys
2. Ammatillisen perustutkinnon painotettu 
 keskiarvo
3. Ammatillisen perustutkinnon yhteisten osien 
 arvosanat

I. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
II. Matemaattis-luonnontieteellinen
 osaaminen
III. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jos kaksi tai useampi hakija on näiden tasa-
sijasääntöjenkin jälkeen tasoissa, valitaan hei-
dät kaikki.

Valintakoevalinta
Kaikissa hakukohteissamme on käytössä myös 

valintakoevalinta, mikäli hakija ei tule hyväksy-
tyksi todistusvalinnan kautta. Valintakokeisiin tai 
sen ensimmäiseen vaiheeseen hyväksytään kaik-
ki hakukelpoiset hakijat. Poikkeuksina ne kulttuu-
rialan hakukohteet, joihin on ennakkotehtävä. Va-
lintakokeet ovat maksuttomia.

Suomenkielisessä koulutuksessa kulttuu-
rialaa lukuunottamatta käytetään valtakun-
nallista digitaalista AMK-valintakoetta. AMK-
valintakoetta koskevat tiedot julkaistaan 
ammattikorkeakoulujen yhteisellä sivustolla 
www.ammattikorkeakouluun.fi.

Kulttuurialan ja englanninkielisten koulutus-
ten valintakokeita koskevat tiedot julkaistaan 
Oamkin www-sivuilla osoitteessa www.oamk.fi.

Rakennusarkkitehtikoulutuksessa on lisäk-
si soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeen voi teh-
dä missä tahansa rakennusarkkitehtikoulutusta 
tarjoavassa ammattikorkeakoulussa (Metropolia 
Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakou-
lu, Savonia ammattikorkeakoulu ja Tampereen 
ammattikorkeakoulu).

SAT-valinta
Englanninkielisissä koulutuksissa on käytössä 
SAT-valinta, jossa voivat tulla hyväksytyksi uusi-
muotoisen SAT-testin (maaliskuun 2016 jälkeen 
suoritettu testi) suorittaneet hakijat. SAT-tes-
ti on kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja 
sekä kirjoitustaitoa mittaava yleinen tasotesti, 
jonka avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menes-
tyä korkeakouluopinnoissa. 

Työkokemus

Työkokemus on osa pisteytystä vain rakennus-
mestarikoulutuksessa. Työkokemuspisteitä 
laskettaessa otetaan huomioon 18-vuotiaana tai 
sen jälkeen hankittu rakennusalan työkokemus, 
joka on kertynyt hakuajan loppuun mennessä. 
Yksi kuukausi työkokemusta tuottaa yhden 
pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään  
60 pistettä.

Työtodistuksesta tulee ilmetä muun muas-
sa työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, 
työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aika-
työn kohdalla työtunnit. Varusmiespalvelua, nais-
ten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua 
tai hoitovapaata ei lasketa rakennusalan työko-
kemukseksi. Yrittäjyys hyväksytään työkokemuk-
seksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että 
hakija on tai on ollut YEL- ja MYEL-vakuutettu. Ul-
komainen yrittäjyys todistetaan vastaavin viralli-
sin dokumentein.

Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä ha-
kulomakkeeseen rakennusalan työkokemuksen 
kokonaismäärä täysinä kuukausina. Hakijan tu-
lee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi 
niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työ-
päivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei 
tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnanta-
jan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työ-
suhteista voi saada työkokemuspisteitä vain pää-
toimista työskentelyä vastaavan määrän. 

Rakennusalan työkokemuksen määrä on pys-
tyttävä osoittamaan työtodistuksin. Työtodistuk-
set tarkistetaan opiskelijaksi valituilta. 
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Opiskelijavalintauudistuksen johdosta kevään 2019 yhteishaun pistemäärät eivät ole vertailukelpoisia, 
joten niitä ei julkaista tässä oppaassa.

INFORMAATIOTEKNOLOGIA    
Bachelor of Engineering, Information Technology, päivätoteutus  50 79 465
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus   90 193 554
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus   40 139 457
KULTTUURI    
Medianomi (AMK), päivätoteutus   43 208 497
Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus   25 46 90
Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus   17 18 36
LIIKETALOUS   
Bachelor of Business Administration, International Business, päivätoteutus 40 86 399
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus   30 149 393
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus   160 330 1058
Tradenomi (AMK), liiketalous, Terwa-akatemia   40 35 91
LUONNONVARA-ALA   
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus   35 31 100
SOSIAALI- JA TERVEYSALA   
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus   32 80 274
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus   24 351 948
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus   26 272 824
Kätilö (AMK), päivätoteutus   19 111 366
Optometristi (AMK), päivätoteutus   28 80 277
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus   28 78 318
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen   30 93 292
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu   30 159 791
Sosionomi (AMK), päivätoteutus   55 373 987
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus   20 64 267
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus   10 128 496
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus   25 196 543
TEKNIIKKA   
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 10 24 88
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus  35 34 221
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus   120 152 416
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 42 99 199
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus  78 102 359
Insinööri (AMK), sähkö- ja autom.tekniikka, päivätoteutus   90 123 353
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus   10 30 102
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus   35 44 158
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus   35 63 250
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus   38 47 163

Aloitus- 

paikat

Ensisijaiset 

hakijat

Kaikki 

hakijat

Hakijan oppaan tiedot ovat painohetkellä voimassa olleiden päätösten mukaiset.  
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
Hakijan opas 2020 
Toimittaja: Eija Räisänen
Ulkoasu: Oamkin viestintä, markkinointi ja aluevaikuttavuus 
Valokuvat: Aki Roukala ja Shutterstock 
Painopaikka: Erweko 2019, Painos: 5 500 kpl

HAKIJAPALVELUT   
Suomenkielinen koulutus         Englanninkielinen koulutus 
010 19 2000          010 19 2001 
hakijapalvelut@oamk.fi	 	 							 admissions@oamk.fi
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