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Tule osaksi 9 000  
opiskelijan yhteisöä
Meillä voit opiskella käytännönläheisen korkeakoulututkinnon kuudella eri alalla: 

• informaatioteknologia
• kulttuuriala
• liiketalous
• luonnonvara-ala
• sosiaali- ja terveysala
• tekniikka. 

Tämän oppaan avulla voit tutustua ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseem-
me. Koulutustarjontaamme kuuluvat lisäksi ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, amma-
tillinen opettajakorkeakoulu, avoin ammattikorkeakoulu sekä erikoistumis- ja täydennys-
koulutuksia.

Mikäli sinulla on jo ammattikorkeakoulututkinto, muu soveltuva korkeakoulututkinto tai 
aiempi opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja vähintään kaksi vuotta työko-
kemusta tutkinnon jälkeen, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella ylempi ammattikorkea-
koulututkinto. www.oamk.fi/yamk

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 opis-
kella 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/koulutus.

http://www.oamk.fi/yamk
http://www.oamk.fi/amok 
http://www.oamk.fi/avoin 
http://www.oamk.fi/koulutus
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Kampukset 

Kontinkankaan kampus
KIVIHARJUNTIE 4, 90220 OULU

Sosiaali- ja terveysalan koulutus järjestetään Kontinkankaan kampuksella. Kampus 
sijaitsee lähellä Oulun yliopistollista sairaalaa, Oulun kaupunginsairaalaa sekä Kontin-
kankaan hyvinvointikeskusta. 

Matkaa Oulun keskustasta kampukselle on noin kolme kilometriä. Hyvä pyörätieverkos-
to johdattaa näppärästi kampukselle eri puolilta kaupunkia, mutta myös bussit kulkevat 
läheisen sairaala-alueen ohitse usein. Citybussilla pääsee suoraan kampuksen eteen.

Linnanmaan kampus
YLIOPISTOKATU 9, 90570 OULU

Linnanmaan kampuksella on informaatioteknologian, kulttuurin, liiketalouden, luonnon-
vara-alan ja tekniikan koulutuksemme sekä ammatillinen opettajankoulutus. Linnan-
maan kampus on Oamkin ja Oulun yliopiston yhteiskampus, joka on samalla Suomen 
suurin korkeakoulujen sisäkampus.

Linnanmaan kampus sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Oulun keskustasta. Pyö-
räily keskustan ja Linnanmaan välillä onnistuu sujuvasti pyöräilijöille tehdyllä baanalla. 
Myös joukkoliikenteen kattavat reitit tarjoavat hyvät yhteydet kampukselle.

Oulaisten kampus
KUNTOTIE 2, 86300 OULAINEN

Oulaisten kampus sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Oulusta. Kampuksella voi 
opiskella sairaanhoitajaksi monimuotototeutuksena. Kampus sijaitsee Oulaskankaan 
sairaalan läheisyydessä.
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Ammattikorkea- 
koulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulututkinnot ovat käytännönläheisiä korkeakoulututkintoja, joiden laa-
juus on 210–270 opintopistettä. Ajallisesti tämä tarkoittaa 3,5–4,5 vuotta. Eurooppalai-
sessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) ammattikorkeakoulututkinnot sijoittuvat tasolle 
6 yhdessä alempien korkeakoulututkintojen kanssa.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan päivä- ja monimuo-
tototeutuksena. Päivätoteutuksessa lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivisin. 
Opetusmuoto sopii iästä riippumatta kaikille, jotka haluavat suorittaa opintoja päivisin 
lähiopetuksen tukemana. Monimuotototeutuksessa käytettäviä opetusmuotoja ovat 
lähi-, etä- ja verkko-opetus, joita toteutetaan päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Moni-
muotototeutus soveltuu usein työn ohessa opiskeluun, mutta työpaikka ei ole edellytys 
opiskelulle.

Suomenkielinen ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on aina maksutonta. 
Englanninkielisissä koulutuksissa on lukuvuosimaksu opiskelijoille, jotka eivät ole EU- 
tai ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lukuvuosimaksua 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 kan-
salaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseniltä. Perheenjäsenen 
määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Lukuvuosimaksun suuruus on 8 000 euroa. 
Oamkilla on apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opis-
kelijoiden tukemiseksi.
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Aasialaista liiketaloutta ja 
ikimuistoisia kokemuksia 
Japanissa
Kansainvälistä liiketaloutta Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Katri Mäkelä lähti 
vuodeksi Japaniin vaihtoon, sillä hän halusi päästä tutustumaan syvemmin Aasian liiketa-
louteen.  

Kansainvälisyys ja eri kulttuurit ovat aina kiinnostaneet kansainvälistä liiketaloutta opis-
kelevaa Katri Mäkelää. Katri tiesi jo opintojensa alkuvaiheessa haluavansa opiskelija-
vaihtoon, ja hän viettikin koko toisen opiskeluvuotensa vaihdossa Japanissa. –Päädyin 
valitsemaan Japanin vaihtokohteeksi, kun minua alkoi kiinnostamaan koulussa erityisesti 
Aasian liiketalous. Ajattelin, että saisin kaikista parhaimman kuvan siitä, kun opiskelisin 
sitä siellä paikan päällä, Katri kertoo.

Katri asui Japanissa Otaru- nimisessä kylässä Pohjois-Hokkaidon alueella, ja opiskeli 
Otaru University of Commerce -koulussa. – Aasian liiketalouteen liittyvien opintojen lisäksi 
opiskelin siellä japanin kieltä ja etiikkaa aasialaisissa yrityksissä. 

Kulttuuriin sopeutumista yhdessä

Katri odotti vaihtovuodelta ahkeraa opiskelua, mutta myös uuteen kulttuuriin tutustumis-
ta, uusia kokemuksia ja ystäviä. – Eniten odotin ehkä sitä, että pääsen näkemään miten 
Suomi ja Japani eroavat toisistaan. Paikan päällä oli mielenkiintoista huomata, että 
maiden välillä on todella paljon myös yhtäläisyyksiä. 

Vaihtoon lähdössä Katria jännitti se, ettei hän ollut koskaan aiemmin käynyt Japanissa ja 
nyt hän lähtisi sinne yksin. –Tietysti jännitti myös kaikkien virallisten viisumiasioiden hoita-
minen ja se, että Japani on niin kaukana. Oamk ja vaihtokoulu auttoivat kyllä kaikessa tosi 
paljon, olivat ymmärtäväisiä ja vastasivat aina mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 

Katri sopeutui hyvin Japanissa asumiseen ja opiskeluun, vaikka hän olikin varautunut 
kulttuurishokkiin. – Sopeutumista helpotti se, että moni muu vaihto-oppilas oli samassa 
tilanteessa, ja uudet asiat pystyi kohtaamaan yhdessä.

Uusia näkökulmia ja kokemuksia
Katrin mielestä vaihto oli kaiken kaikkiaan todella hyvä kokemus, josta jäi käteen paljon 
hyödyllisiä oppeja, uusia ystäviä ja kokemuksia. – Opin siellä paljon siitä, mitä halusin-
kin lähteä oppimaan. Sain myös paljon uusia ystäviä, joiden kanssa haluan olla yhteyk-
sissä tulevaisuudessakin. Vuosi meni todella äkkiä.

Katri kertoo saaneensa vaihdosta uusia näkökulmia liiketalouteen ja oppineensa mui-
den vaihto-opiskelijoiden kautta paljon myös muista kulttuureista. Hänen vaihtovuoten-
sa mieleenpainuvimmat muistot liittyvät matkusteluun yhdessä ystävien kanssa. 
– Parasta oli matkustelu ympäri Japania. Meillä oli pitkä kesäloma ja kevätloma, joiden 
aikana kävimme muun muassa Tokiossa, Osakassa ja Kiotossa.

Mieli avoimena maailmalle
Katri suosittelee lämpimästi vaihtoon lähtöä, sillä sitä kautta tutustuu uusiin ihmisiin, se 
avartaa näkökulmia ja opettaa uutta. – Vastaavanlaista kokemusta ei voi saada muual-
ta, eikä tätä tule varmasti koskaan unohtamaan. 

Vaihtoon lähteviä hän kannustaa pitämään mielen avoimena, etsimään tietoa kohde-
maasta ja miettimään omia syitä vaihtoon lähdölle. – Kannattaa myös aina kysyä joko 
Oamkin kansainvälisistä palveluista tai vaihtokoulusta, jos on jotain kysyttävää vaihtoon 
liittyen. Suosittelen myös juttelemaan vaihdossa olleiden kanssa, sillä heiltä voi saada 
paljon konkreettisia vinkkejä. 

Vaihdolla tarkoitetaan mahdollisuutta joko opiskella ulkomailla lukukauden 
tai lukuvuoden (opiskeluvaihto) tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla  
(harjoitteluvaihto). Kaikista Oamkin tutkinto-ohjelmista voi lähteä vaihtoon.

Teksti ja kuva: Julia Asikainen
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Kaksoistutkinnosta haastetta ja 
itsensä kehittämistä 
Joonas Mustonen suoritti Oulun ammattikorkeakoulun ensimmäisenä opiskelijana 
kansainvälisen liiketalouden kaksoistutkinnon Hollannissa.

Heinäkuussa valmistunut Joonas Mustonen on opiskellut kansainvälisen liiketalouden 
kaksoistutkinnon ja saanut tutkintotodistukset sekä Oulun ammattikorkeakoulusta 
että Hollannissa sijaitsevasta Fontys Hogeschoolista. Joonas on Oulun ammattikor-
keakoulun ensimmäinen kansainvälisen liiketalouden opiskelija, joka on suorittanut 
kaksoistutkinnon Hollannissa. – Halusin lähteä hakemaan itselleni vähän lisää haastet-
ta. Ajattelin myös, että Hollannista saattaisi löytyä kontakteja, joiden kautta saisi tehtyä 
mielenkiintoisen opinnäytetyön, Joonas kertoo.

Joonaksen mukaan Hollannin opintojen ensimmäiset puoli vuotta koostuivat itse valitun 
pääaineen kurssiopinnoista, ja viimeiset puoli vuotta tehtiin opinnäytetyötä. – Hollan-
nissa pystyi valitsemaan opintojen pääaineeksi joko markkinoinnin, HR:n tai taloushal-
linnon. Itse valitsin markkinoinnin, sillä olin tehnyt sitä työkseni jo Suomessa. 

Opinnoissa vaativa taso
Joonas odotti Hollannin opinnoilta kovaa tasoa, sillä hän oli kuullut muiden kokemuksia 
opintojen vaativuudesta. – Lähdin kouluun niillä odotuksilla, että töitä pitää tehdä var-
masti paljon enemmän, ja sitä se todella olikin. Tykkään kuitenkin haastaa ja kehittää 
itseäni, joten tällainen opiskelu sopi itselleni hyvin.

Joonaksen mukaan kovempi taso näkyi käytännössä esimerkiksi siinä, että opettajat vaa-
tivat luennoilla enemmän osallistumista. – Oppilaita haastetaan luennoilla aivan eri tavalla 
kuin Suomessa, eikä oikein voi mennä vain istumaan sinne takariviin osallistumatta.

Lisäksi jo osa kurssitöistä vastasi opinnäytetyön tasoa, ja opintoja piti aikatauluttaa 
tiukemmin. – Suomessa olen tehnyt useampaakin työtä opintojen ohella, mutta Hollan-
nissa kaikki aika täytyi keskittää opiskeluun.

Antoisia opintoja ja verkostoja tulevaisuuteen
Opintojen vaativuudesta huolimatta opiskelu oli Joonaksen mielestä todella antoisaa ja 
antoi erinomaiset valmiudet työelämään. – Tietysti siinä myös oppii paljon, kun tekee 
kovasti töitä opintojen eteen. 

Joonas piti erityisesti siitä, että opinnoissa otettiin hyvin huomioon kokonaisvaltainen 
kehittyminen. – Heti ensimmäisestä luennosta lähtien pyritään siihen, että valmistuu 
ajoissa. Jokainen askel vie sitä kohti.

Joonaksen mukaan kaksoistutkinto mahdollistaa ennen kaikkea verkostojen laajentumis-
ta, sillä ulkomailla saa paljon uusia tuttuja ja sitä kautta myös kontakteja työelämään. 

Rohkeasti kaksoistutkintoa kohti
Joonas suosittelee kaksoistutkinnon suorittamista kenelle tahansa, eikä se vaadi 
mitään muuta kuin rohkeutta lähteä. – Kaksoistutkinnon suorittaakseen ei tarvitse olla 
mikään superihminen. Riittää, että on rohkeutta lähteä, kaikki muu tulee kyllä perässä.

Joonaksen mukaan jo Oamkista saa hyvät valmiudet työelämään ja tutkimuksen te-
koon, mutta toiseen maahan lähtiessä ne syvenevät vielä merkittävästi.

Tällä hetkellä Joonas työskentelee Oulussa markkinoinnin asiantuntijana. Töiden teon 
ohella hän suunnittelee opiskelevansa vielä lisää. – Jossain vaiheessa kiinnostaisi 
myös yrittäjyys, mutta en vielä tarkkaan tiedä millainen. Kansainvälinen liiketoiminta ja 
liiketoiminnan kehittäminen kiinnostavat, hän pohtii. 

Teksti ja kuva: Julia Asikainen
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Informaatioteknologia

Bachelor of Engineering, 
Information Technology
Information Technology tutkinto-ohjelmassa opiskelet osana monikulttuurista opiskeli-
jaryhmää, jossa on opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Voit suorittaa osan opinnoistasi 
ulkomaanvaihdossa kumppanikorkeakoulussa Euroopassa, Aasiassa tai Pohjois-Ameri-
kassa. Harjoittelujakso ja yrityslähtöiset projektit on myös mahdollista suorittaa ulko-
mailla. Voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon ulkomaisessa partnerikoulussamme 
Irlannissa ja Saksassa.

Tämä englanninkielinen tietotekniikan insinöörikoulutus on tarkoitettu sekä suomalaisille 
että kansainvälisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet luomaan uraa kansainvälisissä 
työyhteisöissä Suomessa tai ulkomailla. Tässä koulutuksessa suuntaudutaan web-ke-
hitykseen, jossa pääpaino on mobiili- ja web-ohjelmoinnissa. Ammattiopinnot koostuvat 
pääosin ohjelmoinnista, ohjelmistosuunnittelusta, tietokantasuunnittelusta, projektinhal-
linnasta, web- ja mobiiliteknologioista sekä IoT-järjestelmien kehityksestä. Lisäksi voit 
halutessasi opiskella tekoälyä ja robotiikkaa. Tietotekniikan insinöörikoulutus antaa hyvät 
valmiudet pysyä nopeasti kehittyvän alan muutosten mukana ja päivittää ammattitaitoa 
jatkuvasti. Tietotekniikan insinöörinä tarvitset työssäsi tekniikan osaamisen lisäksi myös 
matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden 
tietoja ja taitoja. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena pääset alueen yrityksiin tai 
hankkeisiin tekemään niiden tarjoamia tuotekehitysprojekteja.

Opintojen aikana osaamisesi kasvaa, ja valmistumisen jälkeen sinulla on tietoa ja taitoa 
toimia asiantuntijana tietotekniikan alalla. Teollisuudessa tehtävät voivat olla erilaisten 
ohjelmien suunnittelua, ohjelmointia ja testausta. Kokemuksen kasvaessa myös johto-
tehtävät ovat mahdollisia. Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi ohjelmoija, ohjelmis-
tosuunnittelija, projektipäällikkö (tietotekniikka), käyttöliittymäsuunnittelija, frontend- 
kehittäjä, sovellusohjelmoija tai tietokantasuunnittelija.

Tekniikan  
ammattikorkeakoulututkinto

240 OP 
4 vuotta
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Insinööri (AMK), tieto- ja 
viestintätekniikka
Sinulla on valittavana kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: 

• laite- ja tuotesuunnittelu 
• ohjelmistokehitys. 

Valitset suuntautumisvaihtoehdon ensimmäisen opiskeluvuotesi loppupuolella. Laite- ja 
tuotesuunnittelussa opiskelet sulautettujen laitteiden ohjelmointia, elektroniikkaa, tie-
toliikennetekniikkaa sekä IoT-järjestelmiä. Opiskelet myös ohjelmointia, koneoppimista 
ja robotiikkaa. Ohjelmistokehityksessä opiskelet ohjelmistojen kehittämistä erilaisissa 
ympäristöissä ja laitteissa, palvelinohjelmointia sekä IoT-järjestelmien ohjelmistojen 
kehittämistä ja ohjelmistoprosessien hallintaa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella 
pelien kehittämistä, robotiikkaa ja tekoälyä. Molemmissa suuntautumisvaihtoehdoissa 
opiskellaan myös projektinhallintaa.

Insinöörinä tarvitset työssäsi tekniikan osaamisen lisäksi myös luonnontieteiden (ma-
tematiikka ja fysiikka), viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden 
tietoja ja taitoja. Opinnoista saat valmiudet myös näihin asioihin. Kolmantena ja neljän-
tenä opiskeluvuotena pääset alueen yrityksiin tai hankkeisiin tekemään niiden tarjoamia 
tuotekehitysprojekteja. Tietotekniikan insinöörinä sinulla on monipuoliset tiedot ja taidot 
toimia suunnittelijana, ohjelmoijana, tuotekehittäjänä tai asiantuntijana nopeasti kehit-
tyvällä ja kansainvälisellä ICT-alalla.  Kokemuksen kasvaessa myös johtotehtävät ovat 
mahdollisia.

Tradenomi (AMK), 
tietojenkäsittely
Koulutuksesta valmistuu tietojenkäsittelyn ammattilaisia alan erilaisiin tehtäviin, joissa 
kaikissa vaaditaan loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Tietojenkäsittelyn 
tradenomina sinulla on monipuoliset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan 
tiedot ja taidot, mm. ohjelmointitaidot sekä taidot kehittää digitaalisia tuotteita ja palvelu-
ja organisaatioiden liiketoiminnan tukemiseen. 

Koulutus suuntautuu digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Digitaali-
sia tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi yritysten verkkosivut, -kaupat ja -palvelut, 
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 verkkopalveluja. Toimit eri rooleissa ja tehtävissä opiskelun 
aikaisissa projekteissa. Opiskelet liiketalouden ja markkinoinnin perusteita ja osaat so-
veltaa 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 lukuisista kansainvälisistä partnerikouluistamme. Pystyt 
erikoistumaan haluamallesi alalle vapaasti valittavien opintojen, projektien, harjoittelun 
ja opinnäytetyön kautta. Erikoistumisalojasi voivat olla esimerkiksi peliala, frontend- 
osaaja ja verkkokauppaosaaja.

Tekniikan  
ammattikorkeakoulututkinto

Liiketalouden  
ammattikorkeakoulututkinto

240 OP   
4 vuotta

210 OP   
3,5 vuotta

oamk_tietotekniikka oamk_tietojenkasittely

https://www.instagram.com/oamk_tietotekniikka/
https://www.instagram.com/oamk_tietojenkasittely/
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Medianomi (AMK)
Medianomin koulutuksessa pääset itse tekemään, kokeilemaan sekä opiskelemaan 
teoriaa. Jo hakuvaiheessa valitset viestinnän koulutuksen suuntautumisvaihtoehdon 
eli journalismin tai visuaalisen suunnittelun. Meillä opiskellaan paljon työelämän aitoja 
tilanteita simuloiden. Opiskelijamme pääsevät esimerkiksi toimittamaan omaa uutisme-
diaamme tai suunnittelemaan visuaalista ilmettä yrityksille.

Kun valmistut journalismin suuntautumisvaihtoehdosta, voit työskennellä esimerkiksi sa-
noma- tai aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa tai verkkomediassa. Koulutuksemme 
antaa valmiudet myös tiedottajan tai vaikkapa copywriterin työhön sekä muihin viestin-
täalan asiantuntijatehtäviin.

Eniten meiltä työllistytään paikallislehtiin ja maakuntalehtiin, sähköiseen mediaan (eri-
tyisesti Yleen) sekä viestintätoimistoihin ja yritysten viestintäosastoille.

Kun valmistut visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta, voit työskennellä 
hyvin monenlaisissa visuaalisen viestinnän tehtävissä. Meiltä valmistuneet työllistyvät 
pääasiallisesti mainos- ja viestintätoimistoihin, yritysten viestintäosastoille tai pelialan 
yrityksiin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimeriksi graafinen suunnittelija, graafikko, AD (Art 
Director), web-suunnittelija, UI/UX-suunnittelija, visuaalinen suunnittelija, peligraafikko, 
animaattori, videosisällöntuottaja tai valokuvaaja.

Medianomikoulutuksessa korostuu yhteistoiminnallinen tekemällä oppiminen sekä tutki-
va asenne ja luovuus. Lisäksi opintoihin sisältyy projektityöskentelyä, asiakaslähtöisyyt-
tä, kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä. Koulutus toteutetaan ja sitä kehitetään yhteistyössä 
työelämän kanssa.
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Tanssinopettaja (AMK)
Opinnot rakentuvat seuraaviin teemoihin liittyen: kehollisuus, tanssikasvatus ja am-
matillisuus. Opinnot sisältävät tanssi- ja teoriaopintoja niitä työelämään liittäen. Tans-
sitaitojen harjoittaminen ja tanssipedagogiikka, taidepedagogisiin teosprosesseihin 
osallistuminen tanssijana ja koreografina, tapahtumien tuottaminen sekä työelämässä 
tarvittavat työväline-, kieli- ja viestintäopinnot integroituvat opintojen aikana laajemmiksi 
kokonaisuuksiksi. Lisäksi innovaatiot ja yrittäjyys sekä tanssikulttuurin ja -työelämän 
tuntemus kuuluvat keskeisinä tanssinopettajaopintojen kokonaisuuteen.

Ammattiopinnoissa kehität tanssitaitoasi eri tanssilajeissa ja tanssipedagogista osaa-
mistasi. Opiskelet monipuolisesti sekä yksin, pareittain että ryhmän kanssa tanssitta-
via tanssin muotoja kuten kansantanssi, paritanssi, showtanssi, baletti ja nykytanssi. 
Syksyllä 2021 alkava koulutus on suunnattu showtanssin ja paritanssin pääaineopiske-
lijoille. Koulutukseen voi hakea, vaikka oma päälaji ei olisi hakuvuorossa. Koulutukseen 
vuonna 2021 valittu baletin tai kansantanssin opiskelija opiskelee toisen lukuvuoden 
puoliväliin saakka hakuvuorossa olevien päälajiryhmien mukana, jonka jälkeen on mah-
dollisuus siirtyä seuraavan vuosikurssin (2022) oman päälajin ryhmään.

Pedagogista osaamista kehität sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että 
metodiikan näkökulmista. Harjoittelua toteutetaan aidoissa työelämän ympäristöissä, 
joissa toimiessasi voit rakentaa verkostoa työelämää varten. Yrittäjyyteen ja työelä-
mään liittyvät opinnot kehittävät työelämäosaamistasi alan ammattilaisena ja kehittäjä-
nä. Tanssikulttuurin tuntemuksen ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään opinnoissa sekä 
oppijan että opettajan näkökulmasta.

Tanssinopettajana (AMK) voit toimia erilaisissa tanssialan yrityksissä ja yhteisöissä 
tanssinopetus-, valmennus- ja kasvatustehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi pystyt suun-
nittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään oppijalähtöistä tanssinoppimista 
ja -opetusta erilaisissa ympäristöissä.  

Musiikkipedagogi (AMK)
Musiikkipedagogin opintojen aikana sinusta kehittyy monipuolinen ja muutoskykyinen 
musiikin ammattilainen nykypäivän työelämään. Tutkinto antaa sinulle tarvittavat instru-
menttitaidot sekä musiikillisen ja pedagogisen yleissivistyksen. Opit soveltamaan musii-
killista osaamistasi pedagogina monipuolisissa työtehtävissä ja musiikkialan projekteissa 
sekä tunnistamaan mahdollisuutesi musiikkialan yrittäjänä. Saat kokemusta kansallisten 
ja kansainvälisten musiikkialan toimijoiden yhteistyöstä ja verkostoitumisesta.

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

• klassinen musiikki: laulu, piano, kitara, harmonikka, kantele, urut, huilu, oboe, 
klarinetti, fagotti, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, tuuba, lyömäsoittimet, viulu, 
alttoviulu, sello, kontrabasso 

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

Musiikkipedagogin koulutus mahdollistaa opintoja erilaisin painotuksin. Opiskelija voi 
halutessaan keskittyä pääinstrumentin opiskeluun tai vaihtoehtoisesti ottaa pääinstru-
menttinsa lisäksi jonkin sivuaineen. Työ- ja opetusharjoittelua koostetaan opiskelijan 
kiinnostuksen ja uranäkymän mukaan. Henkilökohtaista osaamista voi lisätä ja syven-
tää vapaasti valittavilla opinnoilla.

Suurin osa musiikkipedagogeista opettaa soittoa tai laulua musiikkikouluissa, -opistois-
sa, konservatorioissa, kansalais- tai työväenopistoissa tai toimii seurakunnissa. Musiik-
kipedagogin ammattitaidolla voi toimia myös musiikkialan yrittäjänä tai esiintyvänä muu-
sikkona: säestäjinä, keikkailevina muusikkoina tai orkesterimuusikkoina. Mikäli sisällytät 
opintoihisi kirkkomusiikin profiiliopinnot, voit toimia myös kanttorina. Lisäksi musiikkipe-
dagogeja työllistyy musiikillista asiantuntemusta vaativiin työtehtäviin. Yhä useamman 
musiikkipedagogin työ koostuu monipuolisista työtehtävistä useissa eri työpaikoissa.
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Liiketalous

Bachelor of Business 
Administration (BBA), 
International Business
Kiinnostaako sinua kansainvälinen ura Suomessa tai ulkomailla? International Business 
tutkinto-ohjelma on tarkoitettu niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin opiskelijoille, joi-
ta kiinnostaa ura esim. kansainvälisen liiketalouden, myynnin ja markkinoinnin, johtami-
sen tai yrittäjyyden saralla. 

Opinnot kehittävät innovatiivisessa kansainvälisessä liiketoiminnassa ja kansainvälises-
sä työympäristössä tarvittavia taitoja. Opintoihin sisältyy ulkomaankaupan, myynnin ja 
markkinoinnin, henkilöstöhallinnon, laskentatoimen, johtamisen sekä eri kielten opinto-
jaksoja. Monikulttuurisessa oppimisympäristössä kehittyvät tarpeelliset kieli- ja vuoro-
vaikutustaidot. Opetuskieli on englanti. 

Lähi- ja verkko-oppimisympäristöjä hyödyntävät opinnot sisältävät mm. luentoja sekä 
ryhmä- ja yksilötehtäviä. Tutkinto-ohjelman opintosuunnitelma pohjautuu työelämä-
lähtöiseen osaamisperustaiseen oppimiseen, mikä auttaa sinua saavuttamaan sekä 
teoreettisen tiedon että työelämässä tarvittavat käytännön taidot. Läheinen työelämä-
yhteistyö erilaisissa projekteissa ja ryhmätöissä sekä käytännön harjoittelussa että 
opinnäytetyössä mahdollistaa tutustumisen ja verkostoitumisen työelämään jo opintoje-
si aikana. Voit sisällyttää opintoihisi myös vaihtojakson jossakin partnerikorkeakouluis-
tamme, suorittaa kaksoistutkinnon tai työharjoittelujakson ulkomailla.

International Business tutkinto-ohjelma antaa valmiudet monipuolisiin uramahdolli-
suuksiin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Valmistuneet työskentelevät esimerkiksi 
kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin, kansainvälisen viennin ja tuonnin, asiakaspal-
velun sekä henkilöstö- ja taloushallinnon parissa. 
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Tradenomi (AMK), liiketalous 
Terwa-akatemia
Tiimiyrittäjyys Terwa-akatemian koulutuksessa hankit nykypäivän työelämän arvos-
tamia tiimityövalmiuksia, yrittäjyysosaamista sekä laaja-alaista liiketoiminta- ja pro-
jektiosaamista oman tiimiyrityksesi aidoissa asiakasprojekteissa. Terwa-akatemiassa 
oppimisympäristönä toimii opintojen alkuvaiheessa perustettavat tiimiyritykset. Tiimiyri-
tyksessä 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 tiedon-
hankintaa, työelämäosaamista sekä yhteistyö- ja organisointitaitoja. Opit työskentele-
mään tiimeissä sekä tunnistamaan ja kehittämään omia vahvuuksiasi tiimin jäsenenä ja 
yrittäjänä. 

Ensimmäisenä opiskeluvuonna suoritat liiketalouden perusopinnot, jotka antavat sinulle 
vankan tietoperustan liiketalouden alalta. Toisena lukuvuonna siirryt Terwa-akatemia-
opintoihin. Oppimisratkaisut ovat joustavia. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen 
ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoit-
tamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat 
innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen 
ja niiden oppien soveltaminen sekä esseiden tuottaminen.

Yritysyhteistyö sekä Terwa-akatemian monipuoliset verkostot auttavat luomaan jo opin-
tojen aikana toimivat yhteistyösuhteet työelämään, mikä edistää hyvää työllistymistä.

Tradenomi (AMK), liiketalous
Koulutus antaa sinulle kattavat tiedot ja hyvät valmiudet urallesi monipuolisissa liiketa-
louden tehtävissä. Voit valita ammattiopinnoissa monia erilaisia opintokokonaisuuksien 
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 osaamispolun. Osaamispolkujen laajuus on 
30-45 opintopistettä. Syksyllä 2021 aloittaville päiväopiskelijoille on tarjolla seuraavat 
osaamispolut 

• esimiestyö ja henkilöstöosaaminen 
• markkinointi ja myynti
• taloushallinto. 

Syksyllä 2021 aloittava monimuotoryhmä opiskelee esimiestyö ja henkilöstöosaaminen 
–osaamispolun. 

Opiskelijat työskentelevät usein tiimeissä, joissa pääset kehittämään omia vuorovaiku-
tus- ja yhteistyötaitojasi. Voit myös suorittaa mm. kauppiasyrittäjyysopintoja, kehittää 
omaa liikeideaasi tai kasvattaa ammattiosaamistasi opiskelijayritys Trapestin asiakas-
projekteissa. Opiskelet niitä asioita, jotka sinua innostavat ja saat tutkinnon, joka vie si-
nut unelmiesi työuralle. Meillä on vahva kumppaniverkosto alueen yrityksiin, ja koulutuk-
sen aikana pääset tekemään monia yritysprojekteja ja luomaan verkostoja työnantajiin. 

Liiketalouden tradenomina voit työllistyä monelle alalle ja monentyyppisiin tehtäviin. 
Voit suunnata uraasi jo opintojen aikana erityisesti ammattiharjoittelun ja opinnäytetyön 
valinnoilla. Tukemme yrittäjyyteen on vahva, joten voit jo opintojen aikana käynnistää 
oman yrityksesi. Ammatillisen kokemuksen kartuttua voit myös edetä päällikkö- ja esi-
miestason tehtäviin sekä vaativiin asiantuntijatehtäviin.
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Luonnonvara-ala

Agrologi (AMK), 
maaseutuelinkeinot
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 perinteisiä ja uusia mahdollisuuksia. Ympäristö-
näkökohtien kasvava painoarvo edistää niihin erikoistuvan agrologin työllistymistä.

Koulutuksen keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat: 
• kasvituotanto
• kotieläintalous
• metsätuotanto 
• bioenergia 
• ympäristönhoito 
• yrittäjyys
• johtaminen. 

Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syven-
nät osaamistasi ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia haasteita. Projektimainen 
työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä 
tarvittavaan osaamiseen. Harjoittelussa, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityk-
sissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut 
tuleviin ammattitehtäviisi kotimaassa 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 
suorittaa ulkomaan opintoja pääosin Euroopassa, mm. Saksassa, Tsekissä, Hollannis-
sa ja Espanjassa. Harjoittelumahdollisuuksia löytyy eri puolilta maailmaa.

Valmistuttuasi tunnet alkutuotannon biologiset perusteet ja prosessit. Pystyt toimimaan 
itsenäisenä yrittäjänä sekä alan kehittäjänä ja asiantuntijana. Osaat käyttää erilaisia 
analysointi- ja suunnittelumenetelmiä alan yritystoiminnan johtamisessa ja ympäristö-
asioiden hallinnassa. 
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Sosiaali- ja terveysala

Bioanalyytikko (AMK)
Bioanalyytikko työskentelee yleensä laboratoriohoitajana terveydenhuollon laboratori-
ossa ja hänen työtehtäviään ovat näytteenottotoiminta, vieritestaus, näytteiden analy-
sointi ja tulosten arviointi. Bioanalyytikon työssä tarvitaan vahvaa luonnontieteellistä ja 
laboratoriolääketieteellistä osaamista. Monissa tehtävissä tarvitaan teknistä osaamista 
ja kädentaitoja sekä hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja. Työn tavoitteena on 
tuottaa luotettavia laboratoriotutkimustuloksia, joita käytetään asiakkaan terveydentilan 
arviointiin ja terveyden edistämiseen. 

Opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytännön laboratorioharjoitukset. Keskeisiä sisältö-
alueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratorio-
tutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, 
fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. 
Myös näytteenottotoiminta, potilas- ja näytetutkimusten preanalyyttiset suositukset sekä 
asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin kuuluvat ammattiopintoihin. 

Opinnot koostuvat ammattiopinnoista, viestintäopinnoista, tutkimus-, kehittämis- ja 
johtamisopinnoista sekä harjoitteluista. Työelämäharjoittelu suoritetaan terveys- ja lää-
käriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoit-
telupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollisia.

Suurin osa bioanalyytikoista toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon labo-
ratorioissa sekä yksityislaboratorioissa. Lisäksi bioanalyytikko voi toimia biolääketieteel-
lisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa sekä ympäristöterveydenhuollon laboratorioissa. 
Bioanalyytikkoja sijoittuu myös terveydenhuolto- ja laboratorioalan yrityksiin.
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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 vahvista-
maan liikkumis- ja toimintakykyään, terveyttään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan 
omassa ympäristössään sekä tarvittaessa muokkaamaan ympäristöä ja hankkimaan 
apuvälineitä asiakkaan voimavarojen optimaalisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi. 
Fysioterapeuttina osaat motivoida, ohjata ja kannustaa asiakkaitasi ja heidän läheisiään 
omatoimisessa liikkumis- ja toimintakyvyn harjoittamisessa ja kuntoutumisessa sekä 
toimia liikkumis- ja toimintakyvyn edistämisen asiantuntijana.

Perusopintojen tavoitteena on antaa sinulle laaja-alainen yleiskuva fysioterapian ase-
masta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää 
sinut fysioterapian yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa ammatin 
harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. Ammattiopin-
tojen tavoitteena on perehdyttää sinut ihmisen toimintakyvyn ja kuntoutumisen kannalta 
keskeisiin ilmiöihin sekä niiden tukemiseksi käytettävien fysioterapeuttisten menetelmi-
en tieteellisiin perusteisiin niin, että kykenet itsenäisesti työskentelemään fysioterapian 
asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Ammattitaitoa edistävässä harjoit-
telussa hankkimasi tutkittuun tietoon perustuva teoreettinen ymmärrys johtaa sinua koh-
ti ammatin ydintaitojen osaamista. Vapaasti valittavilla opinnoilla laajennat ja syvennät 
osaamistasi urasuunnitelmasi mukaisesti. Opinnäytetyössäsi osoitat kykysi soveltaa 
omaa ammattitaitoasi fysioterapian alalla. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa 
opinnoistaan kansainvälisissä toimintaympäristöissä joko Suomessa tai ulkomailla. 

Fysioterapeutit työskentelevät ensisijaisesti sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- 
ja kuntoutuskeskuksissa, fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai muissa julkisissa tai yksityi-
sissä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointialan organisaatioissa tai itsenäisinä 
ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. 

Ensihoitaja (AMK)
Ensihoitajan työ ja opiskelu sopivat sinulle, jos kykenet toimimaan ripeästi ja järkeväs-
ti paineen alla. Et pelkää uusia ja yllättäviä tilanteita tai ihmisten erilaisuutta. Osaat 
hahmottaa kokonaisuuksia ja ratkaiset mielelläsi ongelmia. Olet luotettava ja kohtelet 
toisia ihmisiä hyvin. Osaat antaa ja vastaanottaa palautetta asiallisesti. Sinulla on hyvä 
fyysinen kunto ja olet henkisesti riittävän vahva kohtaamaan järkyttäviä tilanteita. Olet 
valmis tekemään paljon työtä opintojesi eteen ja haluat kehittää itseäsi koko ajan.

Ensihoidon ja sairaanhoidon opinnot etenevät koko opiskeluajan rinnakkain, toisiaan 
täydentäen. Myös luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot alkavat jo ensimmäi-
sen vuoden aikana. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit ensihoidon ja hoitotyön 
perusteet, opiskelet kirurgista ja kansansairauksien sairaanhoitoa sekä kriittisten 
tilanteiden hallintaa ja elvytystä. Toisen lukuvuoden aikana opiskelet potilaan kokonais-
valtaista tutkimista, perustason ensihoitoa ja päivystyshoitotyötä. Kolmannen vuoden 
opintoihin kuuluu mielenterveys-, ikääntyneiden ja lasten hoitotyötä sekä teho- ja 
anestesiahoitoa. Hoitotason ensihoidon, johtamisen ja viranomaisyhteistyön opinnot 
ajoittuvat kolmannelle ja neljännelle lukuvuodelle. Opiskelet myös synnytysten ja vas-
tasyntyneen ensihoitoa ja muita vaativia erityistilanteita. Ensihoitajaopintoihin kuuluu 
lähes joka lukukaudella harjoittelua ambulanssissa, päivystys- ja teho-osastolla sekä 
muissa sairaanhoitoyksiköissä eri puolilla Suomea. Riittävä osaaminen varmistetaan 
ensihoidon ja sairaanhoidon valtakunnallisilla osaamisen arvioinneilla. Saat valmistut-
tuasi kaksi tutkintonimikettä, ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). 

Ensihoitajana työskentelet osana ensihoitoketjua ja päivystyksellisiä palveluja yhteis-
työssä hätäkeskuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen, poliisin ja pelastus-
palvelun kanssa. Hoitotason ensihoitajana hallitset hoidon tarpeen ja kiireellisyyden 
arvioinnin, osaat antaa tehohoidon tasoista hoitoa ja johtaa tilanteita sairaalan ulkopuo-
lella. Hoitotilanteessa toimit yleensä työparin kanssa: tutkitte potilaan, käynnistätte ja 
ylläpidätte peruselintoimintoja ja kohennatte tai lievitätte potilaan vointia ja tuette hänen 
läheisiään. Tilanteet voivat olla yllättäviä ja potilaan tila voi muuttua nopeasti. Ennakointi 
ja komplikaatioihin varautuminen kuuluvat ammattitaitoosi. Ensihoitajan työtehtäviin 
kuuluu myös hälytysajo. Pohjois-Suomessa korostuu itsenäinen päätöksenteko ja hoito 
pitkien ambulanssikuljetuksen aikana. Työhösi kuuluu myös potilaiden kiireetöntä hoi-
don tarpeen arviointia ja ohjausta.

Sosiaali- ja terveysalan  
ammattikorkeakoulututkinto

Sosiaali- ja terveysalan  
ammattikorkeakoulututkinto

240 OP   
4 vuotta

210 OP   
3,5 vuotta
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Optometristi (AMK)
Optometristina tuottamiasi palveluja ovat silmän taittovoiman määrittäminen, silmäla-
sien, piilolinssien ja muiden optisten apuvälineiden määrääminen sekä silmäsairauk-
sien tunnistaminen. Optometristina ohjaat asiakkaita näköön, näkemisen ongelmiin ja 
niiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. Optometristina toimit itsenäisenä näkemisen ja 
näönhuollon asiantuntijana sekä työskentelet yhdessä muiden asiantuntijoiden kans-
sa kehittäen ratkaisuja näkemisen ja ympäristön näkemiseen vaikuttavien puutteiden 
parantamiseksi. 

Opinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat näköjärjestelmän ja näkökyvyn sekä silmäsai-
rauksien tunteminen. Lisäksi opiskelet näöntarkastuksen menetelmiä, näönkorjausrat-
kaisuja sekä silmien terveydentilan tutkimisen menetelmiä. Optometristina ammattitaito-
si perustana on optometrian teoreettinen ja käytännöllinen terveystekninen osaaminen. 
Ammatillinen osaamisesi rakentuu soveltuville matemaattis-luonnontieteellisille opin-
noille, näönhuollon ja silmälasiteknologian opinnoille sekä lääketieteellisille opinnoil-
le. Opointoihin kuuluu sekä teoriaopintoja ja harjoituksia ammattikorkeakoululla että 
käytännön ohjattua harjoittelua pääasiassa yksityisen terveydenhuollon toimipisteissä.

Optometristin työssä tarvitset hyviä ihmissuhdetaitoja, monipuolisia kädentaitoja sekä 
laajaa tietoperustaa. Ohjaus ja neuvonta liittyvät lähes kaikkiin työtehtäviisi. Yhteis-
työtaidot ovat tärkeitä, koska asiakkaita palvellaan yhdessä muiden asiantuntijoiden 
kanssa. Tutkinnon suoritettuasi työskentelet näönhuollon asiantuntijana, optikkona, 
esimerkiksi yksityisessä terveydenhuollossa, työterveyshuollossa, sairaalassa, optikko-
liikkeessä, yrittäjänä tai muissa asiantuntijatehtävissä.

Kätilö (AMK)
Oletko kiinnostunut elämänläheisestä ja monipuolisesta kätilön työstä? Opiskelu kätilök-
si tarkoittaa mielenkiintoisia opintoja seksuaali- ja lisääntymisterveyden eri osa-alueilla. 
Kätilönä olet asiantuntija raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen 
vastasyntyneen ja perheen sekä gynekologisen potilaan hoitotyössä.  Työhösi kuuluvat 
seksuaalineuvonta sekä perhesuunnitteluun liittyvä ohjaus ja hoito. Keskeistä osaa-
mistasi ovat myös varhaiseen vuorovaikutukseen ja imetysohjaukseen liittyvät asiat. 
Kätilönä teet vastuullista ja ihmisläheistä työtä ja sinulta edellytetään hyviä vuorovaiku-
tustaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäisiin päätöksiin ja ennakointiin. 

Kätilökoulutuksessa keskeistä osaamista sairaanhoitajan perusosaamisen lisäksi ovat 
hoito- ja kätilötyön asiantuntijuus ja kehittäminen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
edistävä kätilötyö. Opinnot ovat monitieteisiä sisältäen hoito-, luonnon- ja lääketieteel-
lisen tiedon. Opiskelu edellyttää sinulta aktiivista osallistumista ja se sisältää runsaasti 
harjoitustunteja, simulaatioharjoituksia ja ohjattua harjoittelua. Harjoittelussa tehdään 
usein vuorotyötä (myös viikonloppuisin) ja harjoittelupaikat voivat olla eri puolella Suo-
mea. Voit suorittaa osan opinnoista projekteissa, opiskelijavaihdossa ulkomailla ja/tai 
kesäopintoina. Riittävä ammatillinen osaamisesi varmistetaan muun muassa lääkehoi-
don tenteillä, osaamistestauksilla ja tasokokeilla.    

Saat valmistuttuasi kaksi tutkintonimikettä, kätilö (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Käti-
lönä voit työskennellä kätilö- ja sairaanhoitotyön tehtävissä erikoissairaanhoidossa tai 
perusterveydenhuollossa, julkisella tai yksityisellä sektorilla sekä erilaisissa järjestöissä. 
Työpaikkojasi voivat olla esimerkiksi synnytysosastot ja vuodeosastot, jossa hoidetaan 
raskaana olevia ja synnyttäneitä naisia sekä perheitä. Voit työskennellä myös vastasyn-
tyneiden teho-osastolla, naisten osastoilla, lapsettomuuden hoitoyksiköissä, eri poliklini-
koilla sekä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvoloissa. Kätilönä voit työllistyä myös erilaisiin 
projekti- ja tutkimustehtäviin tai perustaa oman yrityksen. Saat EU-direktiivien mukaisen 
pätevyyden eli työllistymisesi on mahdollista Suomen lisäksi koko EU:n alueella.

 

Sosiaali- ja terveysalan  
ammattikorkeakoulututkinto
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Sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitajana teet työtä ihmisten hyväksi itsenäisesti ja erilaisissa tiimeissä. Tarvit-
set työssäsi oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. 
Vastaat asiakkaiden hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä. Hallitset 
tavallisimmat kliiniset hoitotoimenpiteet, lääkehoidon ja osaat seurata hoidon vaikutta-
vuutta. Tärkeä vastuualueesi on potilasturvallisuus. Osaat ajatella tavoitteellisesti ja teet 
päätöksiä luotettavaan lääke- ja hoitotieteelliseen näyttöön perustuen. Hyödynnät työs-
säsi hoito- ja viestintäteknologiaa. Ammatillisia vuorovaikutus- ja ohjaustaitojasi osaat 
soveltaa sekä asiakas- että tiimityössä. Hallitset terveyden edistämisen menetelmät. Et 
pelkää uusia ja yllättäviä tilanteita tai ihmisten erilaisuutta. Sairaanhoitajana työsken-
telet yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita 
noudattaen.

Opintoihin kuuluu toimenpide- ja simulaatioharjoittelua opintojen kaikissa vaiheissa. 
Opinnoissa on paljon itsenäistä opiskelua, ryhmä- ja verkkotyöskentelyä. Sairaanhoi-
totyön harjoittelu työpaikoilla kuuluu jokaiseen opiskeluvaiheeseen. Opintojen ensim-
mäisen vuoden jälkeen osaat perusteet asiakkaan päivittäisestä auttamisesta sekä 
kansansairauksien ja kirurgisesta hoitotyöstä. Osaat myös antaa apua henkeä uhkaa-
vissa tilanteissa. Jo alkuvaiheessa opintoihin sisältyy myös lääketieteellisiä ja luonnon-
tieteellisiä opintoja. Toisen lukuvuoden aikana opit tutkimaan asiakkaan kokonaisvaltai-
sesti sekä perehdyt mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyöhön. Kolmannen vuoden 
opinnoissa opit ikääntyneiden hoitotyötä, vastaanottotyötä sekä hoitotyön johtamista 
ja päätöksentekoa. Riittävä osaaminen varmistetaan sairaanhoidon valtakunnallisella 
osaamisen arvioinnilla.

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot suoritetaan 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.

Röntgenhoitaja (AMK)
Röntgenhoitajatutkinnon suoritettuasi osaat toteuttaa eri-ikäisten eri sairauksia sairas-
tavien potilaiden ja asiakkaiden röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksia, 
työskennellä isotooppihoidoissa ja kuvantaohjatuissa toimenpiteissä sekä toteuttaa 
sädehoitoa. Osaat käyttää kuvantamis- ja hoitolaitteita siten, että kuvantamistutkimus, 
kuvantaohjattu toimenpide tai sädehoito edistää potilaan ja asiakkaan terveyttä. Näissä 
tilanteissa osaat myös hoitaa ja ohjata potilasta ja asiakasta asiakaslähtöisesti.

Opinnot sisältävät tietopuolista osaamista edistäviä opintoja ja ammatillista osaamista 
edistävää harjoittelua. Tietopuoliset opinnot sisältävät opiskelu- ja viestintäosaamisen, 
sosiaali- ja terveysalan perusosaamisen, radiografia- ja sädehoitotyön perusosaamisen, 
radiografiatyön osaamisen, sädehoitotyön osaamisen ja tutkimus- ja kehittämisosaami-
sen opinnot sekä opinnäytetyön. Tietopuolisissa opinnoissa käytetään erilaisia ope-
tusmenetelmiä (luennot, itsenäinen työskentely, verkko-opiskelu, harjoitukset, semi-
naarit, simulaatiot) monipuolisesti. Ammattikorkeakoulun röntgenosastolla harjoitellaan 
simuloidusti potilaan kuvantamista ja kuvantamisen laadunhallintatehtäviä sekä potilaan 
ohjaus-, hoito- ja toimenpidetilanteita. Harjoittelu sisältää kaikkien kuvantamismenetel-
mien ja sädehoidon harjoittelujakson. Harjoittelu tapahtuu perus- ja erikoissairaanhoi-
dossa sekä yksityisessä terveydenhuollossa kuvantamis- ja sädehoitoyksiköissä.

Suurin osa röntgenhoitajista työskentelee julkisen tai yksityisen terveydenhuollon sai-
raaloissa, terveyskeskuksissa tai lääkäriasemilla röntgenhoitajina. Työ vaatii hyviä vuo-
rovaikutustaitoja, loogista ajattelua, vastuullisuutta ja huolellisuutta potilasturvallisuuden 
takaamiseksi kuvantamis- ja sädehoitolaitteita käytettäessä. Röntgenhoitajaopinnoissa 
hankitun osaamisen kautta voit työllistyä myös terveydenhuollon yrityksiin käyttökoulut-
tajaksi, laitemarkkinoijaksi tai tuotekehittelijäksi. Voit työllistyä myös eläinlääkintähuol-
toon eläinten kuvantamistutkimuksiin tai säteilyn käytön valvontatehtäviin teollisuuteen.

Sosiaali- ja terveysalan  
ammattikorkeakoulututkinto
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210 OP 
3,5 vuotta

210 OP 
3,5 vuotta

oamk_rontgenhoitaja oamk_sairaanhoitajat

https://www.instagram.com/oamk_rontgenhoitaja/
https://www.instagram.com/oamk_sairaanhoitajat/


36 37

Suuhygienisti (AMK)
Suuhygienistinä sinulla on valmiudet asiakaslähtöiseen terveyden edistämiseen ja 
osaat soveltaa asiakaslähtöisiä työmenetelmiä yksilön, perheen ja yhteisön suun 
terveydenhoitotyössä. Osaat tehdä vastuualueesi suun terveystarkastukset ja sovellat 
hammas- ja suun sairauksien ehkäisymenetelmiä potilaan hoidossa. Suuhygienistinä 
hoidat kiinnityskudossairauksia ja otat hampaiston röntgenkuvia. Osaat vastuualueesi 
oikomishoidon ja esteettisen hammashoidon toimenpiteet. Toimit työympäristössä nou-
dattaen turvallisia ja terveyttä edistäviä työtapoja. Lisäksi osaat toimia suun terveyden-
hoidon ensiaputilanteissa ja sovellat vastuualueesi lääkehuollon periaatteita työssäsi. 

Tyypillisiä suuhygienistin vastuualueen hoitotoimenpiteitä ovat ien- ja tukikudosten 
varhais- ja ylläpitohoidon toimenpiteet, hammaskiven ja värjäymien poisto, hampaan 
pinnoitus sekä fluorikäsittely. Oikomishoidon osatehtävät kuuluvat myös suun tervey-
denhoitotyöhön. Asiakkaan omahoidon ohjaus on osana kokonaishoitoa. 

Suuhygienistin työssä tarvitset käden taitoja ja tarkkuutta, joustavuutta, luovuutta, riski-
en hallintataitoja ja tulevaisuuteen suuntautuvaa suhtautumista työhön. Suuhygienistinä 
voit työskennellä terveyskeskuksessa, sairaalassa, yksityisellä hammaslääkäriasemalla 
sekä myynti- ja markkinointitehtävissä. Voit toimia myös yrittäjänä ja itsenäisenä amma-
tinharjoittajana.

Sosionomi (AMK)
Sosionomiopinnot kiinnostavat sinua, jos haluat tehdä työtä ihmisten parissa. Koulu-
tuksen tavoitteena on, että sinä kehityt asiantuntevaksi ihmisten arkielämän tukijaksi 
ja työelämän kehittäjäksi. Sinulla on luovaa osaamista ja neuvokkuutta, jota tarvitaan 
asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvoinnin edellytysten luomiseksi. Voit suunnata opin-
tojasi sen asiakasryhmän ja toimintaympäristön mukaan, joiden parissa haluat työs-
kennellä, esimerkiksi aikuissosiaalityö, lastensuojelutyö, mielenterveystyö, nuorisotyö, 
päihdetyö, vammaistyö, vanhustyö tai varhaiskasvatus. 

Opinnoissa perehdytään sosiaalialan työn yhteiskunnallisiin, yksilöllisiin ja eettisiin ky-
symyksiin. Osaamista laajennetaan asiakastyön prosessien ohjaamisessa, sosiaalialan 
hallinnossa ja palvelujen kehittämisessä. Osaamista voit syventää sosiaalialan amma-
tillista osaamista syventävillä opinnoilla sekä tutkimus- ja kehittämisopinnoilla. Ammatil-
lista kasvua tukevat teoriaopinnot, joiden soveltaminen tapahtuu ohjatuissa harjoitteluis-
sa. Teoriaopinnot ja harjoittelut muodostuvat opinnoissa kiinteäksi kokonaisuudeksi. 

Tutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä muuttuvassa ja monimutkaistuvassa yhteis-
kunnassa sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Asiantun-
tijuuttasi haluavat rekrytoida julkinen, yksityinen (yritykset) ja kolmas sektori (järjestöt, 
yhdistykset ja säätiöt). Työnantajat tuottavat sosiaalipalveluja, varhaiskasvatuspalveluja 
sekä oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluja lastensuojelun, nuorisotyön, perhetyön, lasten 
tai aikuisten vammaispalvelujen, seniorityön, toimeentuloturvan, aikuissosiaalityön, 
kuntouttavan työtoiminnan, mielenterveystyön, päihdetyön, monikulttuurisen työn tai 
järjestötyön alueilla. 

Sosiaali- ja terveysalan  
ammattikorkeakoulututkinto

Sosiaali- ja terveysalan  
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210 OP   
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Terveydenhoitaja (AMK)
Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämi-
sen ja kansanterveystyön asiantuntija. Tärkeitä osaamisalueita ovat sairaanhoitajan 
valmiuksien lisäksi terveyden edistäminen ja eri-ikäisen yksilön, perheen ja yhteisön ter-
veydenhoitotyö, terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen ja yhteiskunnallinen 
terveydenhoitotyö sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen. 

Terveydenhoitajakoulutuksen sairaanhoitajan osaamisalueessa korostuu turvallisen hoi-
totyön perusosaaminen, näyttöön perustuva sairaanhoitotyö, päätöksenteko-osaaminen 
sairaanhoitotyössä ja asiakaslähtöinen hoitotyö palvelujärjestelmässä. Terveydenhoi-
tajatyön syventävissä opinnoissa keskeisiä osaamisalueita ovat hoitotyön ja terveyden-
hoitajatyön asiantuntijuus ja kehittäminen sekä terveydenhoitajatyö eri toimintaympäris-
töissä.

Tutkinnon suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiksi sairaanhoitajana 
ja terveydenhoitajana, sillä terveydenhoitajakoulutus antaa myös EU-direktiivien mukai-
sen sairaanhoitajan pätevyyden. Terveydenhoitaja työskentelee eri-ikäisten terveyden 
edistämiseksi vastaanotoilla (esim. neuvolat, koulut), kotihoidossa, sairaaloissa, järjes-
töissä, projekteissa sekä sairaanhoitotyössä vastaanotoilla ja sairaaloissa. Terveyden-
hoitaja voi toimia myös erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, koulutus- ja projektitehtävis-
sä ja itsenäisenä yrittäjänä. 

Toimintaterapeutti (AMK)
Toimintaterapia on näyttöön perustuvaa kuntoutusta, jossa keskiössä on yhdessä teke-
minen asiakkaan, hänen läheistensä ja eri asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksen aikana 
opit perustamaan asiakastyösi toimintaterapian toimintakeskeiseen ja monitieteelliseen 
teoriataustaan sekä toimimaan asiakaslähtöisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa, 
joko yksilö-, ryhmä- tai yhteisökuntoutuksessa. Opit käyttämään tutkittuja menetelmiä 
asiakkaan toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja sen pohjalta tekemään 
yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset tavoitteet ja suunnitelman kuntoutumisen 
edistämiseksi. Toimintaterapeuttina osaat muokata tai hyödyntää fyysistä, sosiaalista, 
teknologista sekä luontoympäristöä siten, että asiakkaan osallistuminen toimintaan 
mahdollistuu hänelle mielekkäällä tavalla. 

Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tu-
keminen siten, että se mahdollistaa asiakkaan arjessa elämisen mielekkäällä ja merki-
tyksellisellä 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 huolehti-
mista, lepoa, leikkiä, työtä, opiskelua, kotielämän ja vapaa-ajan toimintoja. 

Toimintaterapeuttina osaat käyttää erilaisia asiakaslähtöisiä arviointimenetelmiä: 
haastattelua, toiminnan havainnointia, itsearviointimenetelmiä, testejä ja projektiivi-
sia menetelmiä. Arvioinnin perusteella teet yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman 
yksilöllisesti ja/tai ryhmässä toteutettavaksi, jotta asiakkaan toimintakyky edistyisi esi-
merkiksi kotona pärjäämisen tai koulun käymisen suhteen. Toimintaterapeuttina osaat 
suunnitella ja toteuttaa toiminnallisia ja esteettömiä ympäristöjä sekä mukauttaa niitä 
asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Toimintaterapeuttina sinulta edellytetään hyviä ihmissuhdetaitoja, laajaa tietoperustaa, 
luovaa ongelmanratkaisutaitoa, pitkäjänteisyyttä, organisointikykyä sekä eettistä ja 
ammatillista päätöksentekotaitoa. Toimintaterapeutteja tarvitaan tulevaisuudessa yhä 
enemmän esimerkiksi ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemisessa, lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä. Toiminta-
terapeuttina voit työskennellä esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, hyvinvointi- 
tai palvelukeskuksissa, kouluissa, päiväkodeissa, erityishuoltopiireissä, asumisyksiköis-
sä, hyvinvointialan järjestöissä tai yrittäjänä.

Sosiaali- ja terveysalan  
ammattikorkeakoulututkinto
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Tekniikka

Insinööri (AMK), energia- ja 
ympäristötekniikka
Kestävää kehitystä ja mahdollisia energiansäästötoimenpiteitä pohditaan jatkuvasti 
ympäri maailmaa. Energia liittyy jokaisen arkeen. Energiantuotantoon, -kulutukseen ja 
ympäristöön liittyviä haasteita ratkotaan niin yrityksissä, tutkimus- ja kehittämishank-
keissa kuin poliittisessa päätöksenteossakin. Koulutus tarjoaa paikan yhteiskunnallises-
ti merkittävällä ja haasteellisella alalla. 

Koulutuksen keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat:
• energiantuotantolaitokset
• energiajärjestelmät 
• energiaratkaisut 
• energiamuotoihin liittyvät prosessit 
• energian käyttö, jakelu ja ohjaus.

Koulutuksessa perehdyt energiantuotantolaitoksiin, energian käyttöön ja jakeluun. Ym-
märrät 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. 
Tunnet projektien työskentelytavat ja osaat toimia projekteissa. Koulutuksesta saat 
myös valmiudet työelämän kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja vaativiin tilanteisiin.

Työllistymisvaihtoehdot ovat moninaiset ja vaihtelevat paljon alueellisesti ja oman kiin-
nostuksen mukaan. Valmistuttuasi voit työskennellä energiatekniikan ja ympäristöalan 
suunnittelu-, käytönvalvonta-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä energia- ja vesilaitoksis-
sa, jätehuoltoyrityksissä, teollisuusyrityksissä, kuntien teknisillä osastoilla, ympäristö-
keskuksissa, energia-alan yrityksissä ja suunnittelutoimistoissa.

Tekniikan  
ammattikorkeakoulututkinto

240 OP   
4 vuotta

oamk_elvi

https://www.instagram.com/oamk_elvi/
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Insinööri (AMK), rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikka
Rakennusinsinöörinä työskentelet monipuolisissa rakennusalan tehtävissä ja kuulut ra-
kennusalan ammattilaisten laajaan joukkoon. Rakennusinsinöörit kantavat merkittävän 
vastuun rakennetusta ympäristöstämme ja sen kehittämisestä. Rakennetussa ympä-
ristössä - rakennuksissa ja infrarakenteissa – on kiinni noin 70 prosenttia kansallisesta 
varallisuudestamme. 

Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: 
• talonrakennustekniikka 
• yhdyskuntatekniikka. 

Suuntautumisvaihtoehdon toteuttaminen edellyttää riittävää opiskelijamäärää.

Monimuotototeutuksessa suuntautumisvaihtoehto on talonrakennustekniikka.

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdossa saat valmiudet talonrakentamisen 
monipuolisiin suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- ja tarkastustehtäviin sekä uudis- että korja-
usrakentamisen alalle. Vaihtoehtoisilla opinnoilla voi syventyä rakennesuunnitteluun tai 
tuotantotekniikkaan. 

Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa saat valmiudet toimia erilaisissa 
tie- ja liikennealan hankkeiden sekä vesihuolto-, vesirakentamis-, vesistö- ja ympäris-
töhankkeiden tutkimus-, suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä. Siinä perehdytään myös 
ympäristövaikutusten arviointiin, maankäytön suunnitteluun sekä maisema- ja ympäris-
törakentamiseen.

Tutkinnon sisältöä pidetään ajan tasalla ja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä alan yritys-
ten, järjestöjen ja muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Koulutus on käytännönläheis-
tä ja tarjoaa hyvät valmiudet työelämään. Valmistumisen jälkeen voit toimia suunnittelu-, 
rakentamis- ja rakennuttamistehtävissä, kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä, tuoteke-
hitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä asiantuntija- ja opetustehtävissä talonra-
kennus- ja yhdyskuntatekniikan alalla.

Insinööri (AMK), konetekniikka
Olemme rakentaneet konetekniikan opinnot sellaisiksi, että niiden aikana pääset 
luomaan suhteita ja näyttämään taitojasi mahdolliselle tulevaisuuden työnantajallesi. 
Tarjoamme mahdollisuuden myös kaksoistutkintoon; voit saada samalla sekä suomalai-
sen että saksalaisen tai hollantilaisen insinöörin tutkinnot.

Ensimmäinen opintovuosi on kaikille yhteinen. Suuntautumisvaihtoehdon valinnan teet 
ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoehdos-
sa perehdyt autoalan jälkimarkkinointiin, ajoneuvotekniikkaan, autoelektroniikkaan, polt-
tomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. 
Oppimisympäristöösi kuuluu myös yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista. 
Keskeisiä vahvuusalueita ovat moottorinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testa-
usmenetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa. Opintojen aikana osallistut 
katsastajan alalletulokoulutukseen, jonka jälkeen voit suorittaa Liikenteen turvallisuusvi-
raston (Traficom) järjestämän katsastajan loppututkinnon. 

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa suunnittelet laitteita, tuotteita ja esi-
neitä: niiden ulkonäköä, materiaaleja, rakennetta ja toimintaa. Opinnoissa opettelet 
hyödyntämään robotteja esimerkiksi tuotteen valmistuksessa. Laboratorioissa pääset 
rakentamaan prototyyppejä nykyaikaisilla työkaluilla, kuten roboteilla, 3D-tulostimilla, 
vesileikkurilla ja työstökoneilla. Opinnoissasi käytät esimerkiksi tuotekehityksen eri 
vaiheisiin ja automaation ohjausjärjestelmien suunnitteluun nykyaikaisia suunnittelu- ja 
simulointityökaluja kuten 3D-mallinnusohjelmia.  

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa mietit, miten laitteita ja tuotteita olisi 
järkevintä valmistaa. Suunnittelet tehtaan layoutin eli sen, miten koneet on sijoiteltu ja 
miten valmistettavat tuotteet etenevät tehtaan tuotantolinjalla. Syvennyt myös kunnos-
sapitoon sekä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen. Opiskelet tiiviissä yhteis-
työssä teollisuuden kanssa.

Tekniikan  
ammattikorkeakoulututkinto

Tekniikan  
ammattikorkeakoulututkinto

240 OP   
4 vuotta

240 OP   
4 vuotta

oamk_kone oamk_raksa

https://www.instagram.com/oamk_kone/
https://www.instagram.com/oamk_raksa/
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Insinööri (AMK), talotekniikka
Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palvelu-
jen, 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
• LVI-suunnitteluprojektit.

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. Pärjäät työelämän kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja 
vaativissa tilanteissa.

Koska järjestelmät kehittyvät, korjausrakentamisen määrä kasvaa ja energiankulutuk-
sen ja energiatehokkuuden vaatimukset tiukentuvat, riittää LVI-alalla töitä. Koulutus 
antaa valmiudet toimia suunnittelu-, projektinhoito- ja rakennuttamistehtävissä, kiinteis-
töjen ylläpidon johtotehtävissä, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä 
asiantuntija- ja opetustehtävissä LVIA-alalla.

Insinööri (AMK), sähkö- ja 
automaatiotekniikka
Sähkö on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Ei ole teollisuuden alaa tai elinkeinoa, 
jonka toiminta ja kehittyminen ei riippuisi sähköteknisistä ratkaisuista. Myös automaa-
tiota on kaikkialla: autoissa, kotien lämmityksessä ja turvallisuusratkaisuissa sekä 
järjestelmissä, joilla varmistetaan puhtaan veden, energian ja ruuan saanti. 

Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:
• automaatiotekniikka
• sähkötekniikka.

Automaatiotekniikassa keskitytään prosessi-, mittaus-, säätö- ja sähkötekniikkaan. Sy-
ventävät opinnot painottuvat seuraaville automaatiotekniikan sovellusaloille: prosessi-, 
kappaletavara-, kiinteistö- ja teollisuusautomaatio sekä automaation informaatiojärjes-
telmät. Automaatiotekniikan opinnoista saat hyvät valmiudet projektimuotoisesti toteu-
tettavien, automaattisesti toimivien koneiden, laitteiden ja niistä koottujen järjestelmien 
suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottotehtäviin sekä alan palvelutoimintaan.

Sähkötekniikan opinnoissa keskitytään sähköisen talotekniikan sekä sähkövoimateknii-
kan teemoihin. Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia sähkön tuotantoon, siirto- ja ja-
keluverkkoihin, sähkökäyttöihin, kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin ja sähkösuun-
nitteluun liittyvissä tehtävissä. Opintoihin sisältyy myös ohjaus- ja automaatiotekniikkaa, 
jota voit soveltaa älykkäissä sähköverkoissa, energiatehokkaissa sähkökäytöissä sekä 
asumismukavuutta ja turvallisuutta edistävissä sähköteknisissä ratkaisuissa. Sähkötek-
niikan opinnoista saat hyvät valmiudet turvallisten ja energiatehokkaiden sähköjärjestel-
mien suunnittelu- ja käyttötehtäviin. Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon suoritta-
minen vastaa koulutuksen osalta sähköpätevyydelle asetettuja vaatimuksia. 

Tekniikan  
ammattikorkeakoulututkinto

Tekniikan  
ammattikorkeakoulututkinto

240 OP 
4 vuotta

240 OP 
4 vuotta

oamk_elvi oamk_elvi

https://www.instagram.com/oamk_elvi/
https://www.instagram.com/oamk_elvi/
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Rakennusmestari (AMK)
Rakennusmestarina työskentelet rakennustyömaan työnjohdossa, erilaisissa tuotannon 
suunnittelutehtävissä ja valvonnassa. Valmistumisesi jälkeen hallitset rakennustuotan-
non perustaidot, mutta osaat myös suunnitella ja kehittää toimintaa.

Rakennusmestarikoulutus antaa sinulle rakennustyömaan tuotantojohdossa tarvittavat 
valmiudet rakennustekniikan perusosaamisessa ja tuotanto-osaamisessa. Osaamisen 
perustan muodostaa hyvä luonnontieteellis-matemaattinen sekä viestinnän osaaminen. 
Ammatillisen osaamisen perustan muodostaa riittävät tiedot rakennustekniikasta ja 
rakenteiden toiminnasta.

Koulutamme rakennusalan työnjohdon ja työmaatekniikan ammattilaisia, joilla on 
valmiudet kehittyä vaativiin vastaavan työnjohtajan tehtäviin. Koulutus antaa raken-
nustuotannossa tarvittavat perustiedot rakennustekniikasta sekä rakennustuotannon 
johtamisessa tarvittavat tiedot työmaa- ja tuotantotekniikassa, aikataulusuunnittelussa, 
hanketaloudessa sekä esimiestoiminnassa.

Tutkinnon sisältöä pidetään ajan tasalla ja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä alan 
yritysten, järjestöjen ja muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Koulutus on käytän-
nönläheistä ja tarjoaa hyvät valmiudet työelämään. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. 
Keskeisiä tehtäviä ovat rakennustyömaiden tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävät 
sekä rakennusprojektien hallinta.

Rakennusarkkitehti (AMK)
Rakennusarkkitehdin koulutus yhdistää teknillisen osaamisen ja luovuuden. Koulutus 
antaa vahvan osaamisen erityisesti pohjoisen alueen asuinrakennusten rakennussuun-
nitteluun ja talonrakennuksen teknisten perusteiden hallintaan. 

Koulutuksen keskeisiä osa-alueita ovat: 
• rakennusten toiminnallisuus, asuttavuus ja käyttökelpoisuus 
• rakentamisen tietomallintaminen (BIM) ja visualisointi 
• korjausrakentaminen
• kiinteistöjen ylläpito 
• elinkaariajattelu
• materiaali- ja energiatehokkuus 
• rakennussuunnittelun projektijohto ja prosessit.

Valmistuttuasi voit toimia monipuolisesti rakennussuunnittelussa ja asiantuntijatehtä-
vissä. Tutkinnon suoritettuasi saat myös kelpoisuuden asetuksen mukaisiin A-luokan 
rakennussuunnittelijan tehtäviin.

Työkokemusta saatuasi saat pätevyyden toimia asetuksen mukaisissa vaativissa raken-
nussuunnittelijan tehtävissä. 

Tekniikan  
ammattikorkeakoulututkinto

Tekniikan  
ammattikorkeakoulututkinto

210 OP   
3,5 vuotta

240 OP   
4 vuotta

oamk_raksaoamk_raksa
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Hakuohjeet
Kuka voi hakea?

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat:

• suomalaisen lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto
• kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB ja RP/DIA)
• ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi ammatillinen tutkinto
• ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
• ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden

korkeakouluopintoihin
• korkeakoulututkinto

Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritet-
tuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennök-
sistä viimeistään 16.7.2021.

Miten haetaan?
Keväällä on kaksi erillistä yhteishakua: 

• kevään ensimmäinen yhteishaku on 7.–20.1.2021, jolloin voi hakea englannin-
kielisiin koulutuksiin

• kevään toinen yhteishaku on 17.–31.3.2021, 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 
yhteishaussa voi hakea kuuteen hakukohteeseen. Hakutoiveita ei voi lisätä tai poistaa 
hakuajana päättymisen jälkeen.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. 

Kevään toisessa yhteishaussa hakukohteet tulee laittaa toiveiden mukaisen järjestyk-
seen. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. 

Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukoh-
teen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon. Hakemus pyytää tarvittaessa 
liittämään todistuskopion. 

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

Tulosten valmistuessa kevään ensimmäisestä yhteishausta tarjotaan niitä opiskelu-
paikkoja, joihin menestys riittää. 

Kevään toisesta yhteishausta tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä opiskelupaikkaa sen 
mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää. 

Samana lukukautena alkavasta koulutuksesta voi ottaa vastaan vain yhden korkea-
koulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

oamk.fi/hae

https://www.oamk.fi/hae/
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Aloituspaikat ja valintatavat
Kevään ensimmäinen yhteishaku 7.–20.1.

Koulutusala Todistus- 
valinta 
(ylioppilaat)

Valin- 
takoe- 
valinta*

SAT- 
valinta

Yhteensä

INFORMAATIOTEKNOLOGIA
Bachelor of Engineering, Information Technology, 
full-time studies

10 35 5 50

Liiketalous

Bachelor of Business Administration, International 
Business, full-time studies

2 30 3 35

* Sisältää Suomessa ja ulkomailla järjestettävät valintakokeet sekä online-valintakokeen hakukohteen valintape-
rusteiden mukaisesti

Koulutusala Todistus- 
valinta 
(ylioppilaat)

Todistus-
valinta 
(amm. pt.)

Valin-
takoe- 
valinta

Yhteensä

INFORMAATIOTEKNOLOGIA
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka,
päivätoteutus

39 39 52 130

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 16 15 21 52

KULTTUURI
Medianomi (AMK), päivätoteutus - - 44 44

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus - - 30 30

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus - - 20 20

LIIKETALOUS
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 15 6 14 35

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), päivätoteutus 13 6 13 32

Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 10 4 10 24

Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 4 10 24

Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 5 10 25

Optometristi (AMK), päivätoteutus 12 5 11 28

Kevään toinen yhteishaku 17.–31.3.

Koulutusala Todistus- 
valinta 
(ylioppilaat)

Todistus-
valinta 
(amm. pt.)

Valin-
takoe- 
valinta

Yhteensä

Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 5 11 28

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 15 6 14 35

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 6 14 35

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

7 5 8 20

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka,
päivätoteutus

13 8 14 35

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 57 24 54 135

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka,
monimuotototeutus

21 9 20 50

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka,
päivätoteutus

34 14 32 80

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,
päivätoteutus

36 24 40 100

Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 6 6 8 20

Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 11 10 14 35

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus ** 19 8 18 45

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus *** 17 7 16 40

**) kaikissa valintatavoissa mukana soveltuvuuskoe 

***) kaikissa valintatavoissa mukana rakennusalan työkokemus
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Valintaperusteet
Käytössä on kolme valintatapaa

• todistusvalinta
• valintakoevalinta
• SAT-valinta.

Oamkin käyttämät valintatavat aloituspaikkoineen on esitetty sivulla 50–51. Hakijat ovat 
mukana käytössä olevissa valintatavoissa pohjakoulutuksensa mukaisesti eikä hakijan 
tarvitse tätä itse valita. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannal-
ta parhaimman vaihtoehdon.

Poikkeuksina edellä esitettyihin valintatapoihin ovat rakennusarkkitehtikoulutus, joka 
sisältää valintatavasta riippumatta lisäksi soveltuvuuskokeen (120 pistettä) sekä ra-
kennusmestarikoulutus, jossa huomioidaan valintatavasta riippumatta rakennusalan 
työkokemus (60 pistettä).

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 syksyllä 2014 
alkaneeseen koulutukseen tai tämän jälkeen.

Todistusvalinta
Todistusvalinnassa valinta tehdään koulumenestyspisteiden perusteella. Todistusva-
linnassa huomioidaan suomessa suoritetut ylioppilastutkinnot, kansainväliset ylioppi-
lastutkinnot (IB, EB ja Suomessa suoritettu RP) sekä 1.8.2015 tai sen jälkeen suoritetut 
ammatilliset perustutkinnot. 

YLIOPPILASTUTKINNON PISTEYTYS 
(enimmäispistemäärä 198 pistettä)

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  
kotimainen kieli

Pitkä 46 41 34 26 18 10

Keskipitkä 38 34 26 18 12 5

Lyhyt 30 27 21 15 9 3

Ainereaali tai
vieras kieli 2)

Fysiikka 30 27 21 15 9 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 3) 30 27 21 15 9 3
1) Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä
2) Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan
3) Vieras kieli (pitkä/keskipitkä/lyhyt), ei toinen kotimainen kieli
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) –TUTKINNON 
PISTEYTYS (enimmäispistemäärä 198 pistettä)

EUROPEAN BACCALAUREATE (EB) –TUTKINNON PISTEYTYS 
(enimmäispistemäärä 198 pistettä)

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  
kotimainen kieli

L2 46 41 34 26 18 10

L3, Other National 
Language

38 34 26 18 12 5

L4, L5 30 27 21 15 9 3

Ainereaali tai  
vieras kieli 1)

Fysiikka 30 27 21 15 9 3

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 2) 30 27 21 15 9 3

Vieras kieli; L2 30 27 21 15 9 3

Vieras kieli; L4, L5 30 27 21 15 9 3
1) Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan
2) Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)

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 
kotimainen kieli

A-kieli (ei sama kuin äidinkieli) 46 41 34 26 18 10

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 
vieras kieli 1)

Fysiikka 30 27 21 15 9 3

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 2) 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) Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan
2) Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)
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AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PISTEYTYS  
(enimmäispistemäärä 150 pistettä)

SUOMESSA SUORITETTU REIFEPRÜFUNG (RP)/DEUTSCHE 
INTERNATIONALE ABITUR -TUTKINNON PISTEYTYS 
(enimmäispistemäärä 198 pistettä)

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 
kotimainen 
kieli

Suomi tai saksa  
(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 
vieras kieli 2)

Fysiikka 30 27 21 15 9 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 reaaliaineet3 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
1) Reifeprüfung (RP)/Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnosta matematiikan arvosana voidaan huo-
mioida myös vastaavuustodistuksesta, mikäli ko. aineesta ei ole suoritettu suullista tai kirjallista koetta.
2) Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan
3) Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)

TODISTUKSEN ARVOSANA ASTEIKKO 1–3 3 - 2 - - 1 -

TODISTUKSEN ARVOSANA  ASTEIKKO 1–5 5 4 - 3 2 - 1

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
1) 1.1.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty-as-
teikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti. Näiden perusteella lasketaan arvosana 
yhteisen tutkinnon osan osa-alueista.

YHTEISET TUTKINNON OSAT (enimmäispistemäärä 60 pistettä)

TUTKINNON PAINOTETTU KESKIARVO  (enimmäispistemäärä 90 pistettä) 
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
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Valintakoevalinta 

Kaikissa Oamkin hakukohteissa on käytössä myös valintakoevalinta, mikäli hakija ei tule 
hyväksytyksi todistusvalinnan kautta. Valintakokeisiin tai sen ensimmäiseen vaiheeseen 
hyväksytään kaikki hakukelpoiset hakijat. Poikkeuksina ne kulttuurialan hakukohteet, 
joihin on ennakkotehtävä. Valintakokeet ovat maksuttomia. Suomenkielisessä koulutuk-
sessa kulttuurialaa lukuunottamatta käytetään valtakunnallista digitaalista AMK-valinta-
koetta. AMK-valintakoetta koskevat tiedot julkaistaan ammattikorkeakoulujen yhteisellä 
sivustolla www.ammattikorkeakouluun.fi.  
Englanninkielisten koulutusten sekä kulttuurialan valintakokeita koskevat tiedot julkais-
taan Oamkin www-sivuilla osoitteessa www.oamk.fi. 

SAT-valinta

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

Työkokemus

Työkokemus on osa pisteytystä vain rakennusmestarikoulutuksessa. Työkokemuspisteitä 
laskettaessa otetaan huomioon vain 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 mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työn-
antajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Varusmiespalvelua, 
naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa raken-
nusalan 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.

Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä hakulomakkeeseen rakennusalan työkokemuk-
sen kokonaismäärä täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit koko-
aikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. 
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa han-
kittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työsken-
telyä vastaavan määrän. Rakennusalan työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan 
työtodistuksin, jotka tulee liittää hakemukselle 7.4.2021 klo 15 mennessä. Mikäli työto-
distuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, tulee mukaan liittää kopio virallisen 
kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. 

http://www.ammattikorkeakouluun.fi
http://www.oamk.fi
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Kevään 2020 yhteishakujen  
aloituspaikka- ja hakijamäärät 

KOULUTUSALA Aloitus- 
paikat

Ensi- 
sijaiset  
hakijat

Ensi- 
sijaiset  
hakijat/ 
aloitus-
paikka

Kaikki  
hakijat

Kaikki  
hakijat/ 
aloitus-
paikka

INFORMAATIOTEKNOLOGIA - - - - -

Bachelor of Engineering (BEng), Information Technology 40 - - 460 11,5
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 120 218 1,8 681 5,7
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 50 128 2,6 515 10,3
KULTTUURI - - - - -

Medianomi (AMK), päivätoteutustoteutus 43 237 5,5 598 13,9
Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 25 52 2,1 98 3,9
Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus 17 23 1,4 49 2,9
LIIKETALOUS - - - - -

Bachelor of Business Administration (BBA), International 
Business

35 - - 409 11,7

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 197 5,6 617 17,6
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 130 360 2,8 1252 9,6
Tradenomi (AMK), liiketalous, Terwa-akatemia 40 33 0,8 128 3,2
LUONNONVARA-ALA - - - - -

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 35 40 1,1 146 4,2
SOSIAALI- JA TERVEYSALA - - - - -

Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 34 157 4,6 504 14,8
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 24 453 18,9 1277 53,2
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 26 262 10,1 927 35,7
Kätilö (AMK), päivätoteutus 25 152 6,1 571 22,8
Optometristi (AMK), päivätoteutus 28 82 2,9 398 14,2
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 24 109 4,5 481 20,0
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 34 87 2,6 382 11,2
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 58 187 3,2 929 16,0
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 61 446 7,3 1274 20,9
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 20 86 4,3 386 19,3
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 30 282 9,4 815 27,2
TEKNIIKKA - - - - -

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka,  
monimuotototeutus

10 28 2,8 145 14,5

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka,  
päivätoteutus

35 51 1,5 304 8,7

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 120 199 1,7 553 4,6
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka,  
monimuotototeutus

42 94 2,2 263 6,3

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 
päivätoteutus

88 105 1,2 451 5,1

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,  
päivätoteutus

90 137 1,5 525 5,8

Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 10 54 5,4 171 17,1
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 40 57 1,4 210 5,3
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 40 104 2,6 342 8,6
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 38 55 1,4 182 4,8
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Seuraa meitä 

oamk.ouas
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oamkextra

Oulu University of Applied Sciences
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Hakijan oppaan tiedot ovat painohetkellä voimassa olleiden päätös-
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