Vaikutamme avoimesti ja vastuullisesti
oamk.fi

Oul un am m atti k or keak oul u
Oul u U ni ver si ty of Appl i ed Sc i enc es

oamk.fi

Oul un am m atti k or keak oul u
Oul u U ni ver si ty of Appl i ed Sc i enc es

VALMISTUNEET

OAMK LUKUINA

AMK-tutkinnot 1 322
Master-tutkinnot 110
Ammatilliset opettajat 197
Alumnit 26 000

TKI-TOIMINTA
POHJOISEN
SUOMEN VETOVOIMAISIN
KORKEAKOULU

Kokonaisvolyymi 10,9 ME
Ulkopuolisen rahoituksen
määrä 7,1 ME
Hankkeissa mukana
noin 450 yritystä ja
yhteisöä vuodessa

Oamk on 10 000 hengen
korkeakouluyhteisönä merkittävä
alueellinen vaikuttaja.

73 % opiskelijoista tulee
Pohjois-Pohjanmaalta. Lähes 80 %
jää töihin alueellemme.

Valmistuneiden
työllistymisprosentti 72 %.

LIIKEVAIHTO
Liikevaihto 55,8 ME
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KORKEAKOULUYHTEISÖ
9 500 opiskelijaa
280 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa
500 päätoimista työntekijää

VETOVOIMA
Kevään 2020 toinen yhteishaku

3,5 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka
Oamkin vetovoimaluku on PohjoisSuomen ammattikorkeakouluista ja
yliopistoista korkein.

Kevään 2021 yhteishakujen aloituspaikat
(yhteensä 1 892)

INFORMAATIOTEKNOLOGIA

LUONNONVARA-ALA

Bachelor of Engineering, Information Technology
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Insinööri (ylempi AMK), hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija
Master of Business Administration, Data Analytics and Project Management
Master of Engineering, Data Analytics and Project Management
Master of Engineering, Printed Intelligence
Tradenomi (ylempi AMK), hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot
Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen

307
KULTTUURIALA
Medianomi (AMK)
Musiikkipedagogi (AMK)
Tanssinopettaja (AMK)
Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen tekijä ja kehittäjä
Kulttuurialan ylempi AMK, palveluliiketoiminnan kehittäminen
Master of Culture and Arts, Education Entrepreneurship

149
LIIKETALOUS
Bachelor of Business Administration, International Business
Tradenomi (AMK), liiketalous
Tradenomi (AMK), tiimiyrittäjyys, Terwa-akatemia
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK), palveluliiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK), taloushallinnon kehittäminen
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45
SOSIAALI- JA TERVEYSALA

TEKNIIKKA
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka
Insinööri (AMK), konetekniikka
Insinööri (AMK), rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
Insinööri (AMK), talotekniikka
Rakennusarkkitehti (AMK)
Rakennusmestari (AMK)
Insinööri (ylempi AMK), palveluliiketoiminnan
kehittäminen
Master of Engineering, Water and
Environmental Management

Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Kätilö (AMK)
Optometristi (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)
Master of Health Care, Clinical Optometry
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, palveluliiketoiminnan kehittäminen
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen asiantuntija
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen

590

496

Monipuolinen
koulutustarjonta

•

Oamk tarjoaa AMK-tutkintoon ja
ylempään AMK-tutkintoon (YAMK)
johtavaa koulutusta, avointa
ammattikorkeakouluopetusta,
erikoistumis- ja täydennyskoulutusta.

•

Voit opiskella informaatioteknologiaa,
kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvaraalaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä
tekniikkaa.
Lisäksi Oamkissa on ammatillinen
opettajakorkeakoulu, jossa voit suorittaa
ammatillisen opettajan-,
erityisopettajan- ja opinto-ohjaajan
pätevyyden.

•
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•

Oamkista
valmistuneista 80 %
jää alueelle töihin

•
•
•

•
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AMK-tutkinnon suorittaneista keskimäärin 66 %
on opiskelumaakunnassaan töissä viisi vuotta
valmistumisensa jälkeen, yliopistoista
valmistuneista opiskelumaakuntaan jää 55 %.
Oamkista valmistuneista lähes 80 % jää
alueellemme töihin!
Oamkista on valmistunut reilut 26 000
asiantuntijaa.
Oamkissa viime vuonna AMK-tutkinnon
suorittaneista 71 %:lla ja YAMK-tutkinnon
suorittaneista 95 %:lla oli työpaikka
valmistumisvaiheessa.
Parhaiten työllistyivät konetekniikan insinöörit,
bioanalyytikot, rakennusarkkitehdit sekä
rakennus- ja sähkötekniikan insinöörit.

Meillä kansainvälisyys on osa
koulutuksen laatua ja
mahdollisuuksien tarjoamista
opiskelijoillemme. Kehitämme
uutta ammatillista osaamista
yhteistyössä kotimaisten ja
kansainvälisten koulutus- ja
tutkimusyhteisöjen kanssa.
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Tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotyö
Opetuksen lisäksi toinen perustehtävämme on
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö. Tällä työllä
tuemme Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen
kehitystä. Koulutamme osaavia ammattilaisia,
tuemme yritystoimintaa, kehitämme innovaatiotoimintaa sekä lisäämme kansainvälistä
vuorovaikutusta.
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Uutta tietoa
näkyville ja
käyttöön
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•

Oamk tekee yhteiskunnallisesti tärkeää tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotyötä luomalla uusia innovaatioita ja osaamista.

•

Tki-toimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja
digitaalinen murros.

•

Kokonaisvolyymi on noin 10 miljoonaa euroa, ja hankkeissamme on
mukana vuosittain noin 450 yritystä ja yhteisöä

•

Made in Maaseutu (MADE) -hankkeen tavoitteena on edistää
mikroyritysten ja oppilaitosten välistä yhteiskehittämistä PohjoisPohjanmaalla. Hankkeessa aktivoidaan yrityksiä kehittämään uusia ja
olemassa olevia tuotteitaan ja palveluitaan sekä vahvistetaan yritysten
suunnitteluosaamista erityisesti visuaalisen suunnittelun,
asiakaskokemuksen ja sisällöntuottamisen teemoissa.

•

EaaSLab-hankkeessa rakennetaan energia-, talotekniikka-, sähkö- ja
automaatiolaboratorioista koostuva hybridilaboratorio, jossa tehtävä
koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyö vastaa meneillään olevaan
energiamurroksen ja työelämän tarpeisiin.

•

5G VIIMA-hanke tutkii ja kehittää 5G-teknologiaa, teollisia sovelluksia
sekä älykkäitä energiaverkkoja. Lisäksi hanke tuottaa suomalaiselle
teollisuudelle ja akateemisille toimijoille konkreettista käytännön
kokemusta siitä, missä vaiheessa ja kuinka hyvin kehittyvä 5G-teknologia
soveltuu tehtaiden langattomaksi teollisuusverkkoratkaisuksi.

•

Mahdollisuuksien
korkeakoulukonserni

•

•
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Oamk muodostaa yhdessä Oulun
yliopiston kanssa alueen yhteisen
ekosysteemin ydinrakenteen, johon
kytkeytyvät läheisesti muut
keskeiset koulutus- ja tki-toimijat.
Ekosysteemi tarjoaa opiskelijoille
koulutusasteesta riippumatta
joustavia opintopolkuja sekä
sektorin sisällä että sektorien välillä.
Ekosysteemin tki- ja taiteellinen
toiminta ja tutkimusinfrat tukevat
vahvasti alueen työelämän
kehittymistä ja tarjoavat jatkuvan
oppimisen mahdollisuuksia.

Oulu Campus, Linnanmaa
1. Teknologian tutkimuskeskus
VTT Technopolis
2. Elintarviketurvallisuusvirasto
(Evira)
3. Luonnonvarakeskus (LUKE)
Suomen ympäristökeskus
(SYKE)
4. Yliopiston johto ja keskitetyt
palvelut
5. Linnanmaan liikuntahalli ja
jäähalli
6. Opiskelija-asuntoja
7. Oamk+OY saman katon alla
8. Kasvitieteellinen puutarha
9. Harjoittelukoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
muuttaa kampukselle 2020
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Oulu Campus, Kontinkangas
• Technopolis (Medipolis)
• Oulun ammattikorkeakoulu,
terveysalan koulutus + OSAOn
SoTe-koulutus
• Oulun kaupunginsairaala
• Opiskelija-asuntolat
• Oulun yliopistollinen sairaala +
Medical Research Center
• ICT-, terveys- ja bioalan yrityksiä
• 2 tiedekuntaa, Biocenter Oulu
• Dentopolis
• Työterveyslaitos (TTL)
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL)
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