
Tervetuloa 
opiskelemaan 
tietotekniikkaa!
EERO NOUSIAINEN, OAMK 





Mitä kaikkea tietotekniikka 

voi olla?



Tietotekniikan tutkinto-ohjelmat (+ suuntautuminen)

o Laite- ja tuotesuunnittelu

o Opiskelet mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua

o Opinnoissa keskitytään elektroniikkaan, tietoliikenteeseen, painetuun 

elektroniikkaan ja laiteläheiseen ohjelmointiin

o Ohjelmistokehitys

o Opiskelet työasemien, mobiilien ja sulautettujen laitteiden ohjelmistojen

kehittämistä sekä ohjelmistoprosessien hallintaa

o Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella pelien kehittämistä

o Meillä toimii myös englanninkielinen tutkinto-ohjelma, joka on suuntautunut 

web- kehitykseen. Opiskelijoista yli 80% on ulkomaalaisia.
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Ohjelmistokehitys
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4 Periodi 5 Periodi1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi
1. Vuosi JOHDATUS

TIETOTEKNIIKAN 

OPINTOIHIN

Ohjelmisto-

kehityksen 

sovellusproj.

2. Vuosi

4 Periodi 5 Periodi1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi
3. Vuosi ADVANCED                                        TYÖELÄMÄ-

STUDIES OF                                       OSAAMINEN

SOFTWARE                                         JA

DEVELOPMENT                                  RUOTSI

Tuotekehitysprojektit 1-2

tai

normaali harjoittelu

alkaen tuotekehitysprojektin 1 

jälkeen

VAPAA 

VALINTAI-

SET 15 op. 

4 Periodi 5 Periodi1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi
4. Vuosi

Tuotekehitysprojektit 2-3 Opinnäytetyö  15 op

Tietotekniikan 

sovellus-

projekti

OHJELMISTO-

KEHITYKSEN

PERUSTEET

4 Periodi 5 Periodi1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi

SOVELLUSKE-

HITYS
Mobiilisovel-

lusten

kehitysproj.

Sulautetun

järjestelmän

sovellusproj.

MOBIILI-

OHJLEMOINTI

Harjoittelu

Harjoittelu

Harjoittelu, yht. 30 op



Mitä opitaan opiskeluiden aikana?

Viestintää ja 

vuorovaikutusta (esim. 

vieraita kieliä)

Luonnontieteitä

(matematiikkaa, fysiikkaa, 

kemiaa…)

Talous- ja työelämätietoutta; 
Ongelmanratkaisua, 

toimintamalleja

Projektityöskentelyä

tiimeissä

Opiskelutaitoja, tiedonhakua Oman toiminnan kriittistä

arviointia

Itse tekniikkaa teoriassa ja 

käytännössä!
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Opintojen toteutus
– Tärkeimpiä asioita tutkinto-ohjelmassamme on 

yhdessä tekeminen ja käytännön yhdistäminen teoriaan

– Opiskelu on jaettu lukukausittain/periodeittain teemoihin, jotka ovat 

keskeisiä tietotekniikka-alan kannalta

- Lukukaudet (syys ja kevät) sisältävät teoreettisen periodin (yhteensä 

15 op) ja      

soveltavan periodin (15 op)

– Tätä soveltavaa periodia toteuttavat:

– Pienet projektit koululla 2. ensimmäisen vuoden aikana

– ”Oikeat” projektit yrityksissä 2 viimeisen vuoden aikana 

– Ammattitaitoa kehittävä harjoittelu

– Opinnäytetyö ja kohti työelämää
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PILOTTIOPINTOJAKSO: TOISELTA ASTEELTA AMMATTIKORKEAKOULUUN 

Oulun ammattikorkeakoulun, tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmassa käynnistyy 
tänä syksynä pilotti, jonka tarjoaa mahdollisuuden päästä tutkinto-opiskelijaksi tieto- ja 
viestintä-tekniikan suomenkieliseen tutkinto-ohjelmaan. 

Pilotissa ovat mukana Oulun seudun ammattiopiston Tieto- ja tietoliikennetekniikan ja 
datanomi-opiskelijat ja Kastellin lukion opiskelijoita.

Opintojakso, joka opiskelijan on Moodlessa suoritettava, on nimeltään Pre-studies for ICT-
Engineering. Opintojakson materiaali on englanninkielellä.
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OPINTOJAKSON SUORITTAMINEN, TENTTI JA HAASTATTELU

• Opintojakso avautuu Moodlessa 28.10. jolloin voit aloittaa opintojakson suorittamisen.

• Tentti on verkkotentti ja se pidetään Moodlessa maanantaina 24.2.2020 klo 18.00 –
19.30. Tentin voi tehdä omalla koneella haluamassaan paikassa. Tentti on tehtävä 
itsenäisesti.

• Haastatteluun kutsutaan vähintään viisi hakijaa verkkotentin perusteella. Lopullinen 
valinta tehdään tentin, harjoitustyön ja haastattelun perusteella.

• Haastattelu on viikolla 11. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota alalle sekä 
käydään läpi hakijan laatima harjoitustyö. Haastattelujen aikataulu lähetetään 
opiskelijalle sähköpostilla.

• Hyväksyttäville ilmoitetaan opiskelija-valinnasta sähköpostitse viimeistään 17.3.2020 
sekä ohjeistetaan hakemuksen täyttämisestä Opintopolku-palvelussa. Opiskelupaikan 
vastaanottamisen määräaika on 15.7.2020.



Kunnollinen opiskelu kannattaa aina!

– Ei voi opiskella ”yhdessä putkessa”, jonka päässä odottaisi selkeä 

ammattitehtävä.

– Tekniset laitteet ovat monimutkaistuneet.

– Yksikin laite tai tuote sisältää monia (tieto)tekniikan aloja.

– Kukaan ei osaa ennustaa, minkälainen osaaminen noin 5 vuoden 

päästä on ”muodissa”

– Tietotekniikkaa tarvitaan yhä enemmän kaikilla elämän alueilla!
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Oamk innovaatioiden alustana



Oamk campus Linnanmaalla (1.1.2020 

Informaatioteknologian osasto)




