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Yhdessä muutamme maailmaa  
– Tervetuloa Oulun ammattikorkea-
kouluun tekemään sitä kanssamme! 
Tervetuloa lähes 10 000 hengen korkeakouluyhteisöön! Meillä voit opiskella käytännön- 
läheisen korkeakoulututkinnon kuudella eri alalla: 

• informaatioteknologia 
• kulttuuriala 
• liiketalous 

Tämän oppaan avulla voit tutustua tutkintoon johtavaan AMK- ja YAMK-koulutukseemme. 
Koulutustarjontaamme kuuluvat lisäksi ammatillinen opettajakorkeakoulu, avoin ammatti- 
korkeakoulu, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia sekä mahdollisuus opiskella korkea-
kouluopintoja jo toisen asteen aikana.   

Korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea ammatilli-
seen opettajakorkeakouluumme. Täällä voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi, ammatilli-
seksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. www.oamk.fi/amok  

Jos haluat päivittää osaamistasi tai kokeilla ammattikorkeakoulussa opiskelua, 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  

Meillä on vaihtuva tarjonta erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia. Voit tutustua koko  
koulutustarjontaamme osoitteessa www.oamk.fi/koulutus.  

Kaiken edellä olevan lisäksi meillä on tarjolla AMK-opintoja lukiolaisille ja ammattiin  
opiskeleville. www.oamk.fi/toinenaste  

Kun hyvä asenne ja vastuullinen vaikuttaja kohtaavat, myös maailma muuttuu.  
Luota itseesi ja unelmiisi! 

• luonnonvara-ala 
• sosiaali- ja terveysala 
• tekniikka. 

Heidi Fagerholm  
Rehtori
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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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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 monimuoto- 
toteutuksena. 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 kansa- 
laisen 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 liiketalouteen.  

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 hoi-
taminen 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 ammattikorkea- 
koulun ensimmäinen kansainvälisen liiketalouden opiskelija, joka on suorittanut kak-
soistutkinnon Hollannissa. – Halusin lähteä hakemaan itselleni vähän lisää haastetta. 
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. – Hollannissa 
pystyi valitsemaan opintojen pääaineeksi joko markkinoinnin, HR:n tai taloushallinnon. 
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 laajentu-
mista, 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 
tekoon, 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

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, tieto- 
liikennetekniikkaa 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 (mate- 
matiikka 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.

Tekniikan  
ammattikorkeakoulututkinto

240 OP 
4 vuotta

oamk_tietotekniikka

https://www.instagram.com/oamk_tietotekniikka/
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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 palveluja 
organisaatioiden liiketoiminnan tukemiseen. 

Koulutus suuntautuu digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Digitaalisia 
tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi yritysten verkkosivut, -kaupat ja -palvelut, sosi- 
aalisen median sovellukset, mobiilipalvelut, pelit sekä IoT-teknologiaan perustuvat pal- 
velut. 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 sovel-
taa 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.

Liiketalouden  
ammattikorkeakoulututkinto

210 OP 
3,5 vuotta

oamk_tietojenkasittely

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- 
Amerikassa. Harjoittelujakso ja yrityslähtöiset projektit on myös mahdollista suorittaa 
ulkomailla. Voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon ulkomaisessa partnerikoulus-
samme 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- 
kehitykseen, 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, ohjelmisto- 
suunnittelija, projektipäällikkö (tietotekniikka), käyttöliittymäsuunnittelija, frontend- 
kehittäjä, sovellusohjelmoija tai tietokantasuunnittelija.

Tekniikan  
ammattikorkeakoulututkinto

240 OP 
4 vuotta

Huom! Haku seuraavan kerran vuonna 2022.

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

Kun valmistut journalismin suuntautumisvaihtoehdosta, voit työskennellä esimerkiksi  
sanoma- tai aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa tai verkkomediassa. Koulutuksem-
me antaa valmiudet myös tiedottajan tai vaikkapa copywriterin työhön sekä muihin 
viestintäalan asiantuntijatehtäviin.

Eniten meiltä työllistytään paikallislehtiin ja maakuntalehtiin, sähköiseen mediaan 
(erityisesti 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 tutkiva 
asenne ja luovuus. Lisäksi opintoihin sisältyy projektityöskentelyä, asiakaslähtöisyyttä, 
kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä. Koulutus toteutetaan ja sitä kehitetään yhteistyössä työ-
elämän kanssa.

Kulttuurialan  
ammattikorkeakoulututkinto
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Tanssinopettaja (AMK)
Opinnot rakentuvat seuraaviin teemoihin liittyen: kehollisuus, tanssikasvatus ja amma- 
tillisuus. Opinnot sisältävät tanssi- ja teoriaopintoja niitä työelämään liittäen. Tanssi- 
taitojen 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  
mahdollisuus 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 kehittäjänä. 
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, -opistoissa, 
konservatorioissa, kansalais- tai työväenopistoissa tai toimii seurakunnissa. Musiikkipe-
dagogin ammattitaidolla voi toimia myös musiikkialan yrittäjänä tai esiintyvänä muusik-
kona: 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.

Kulttuurialan  
ammattikorkeakoulututkinto
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Liiketalous

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 sinut 
unelmiesi työuralle. Meillä on vahva kumppaniverkosto alueen yrityksiin, ja koulutuksen 
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.

Liiketalouden  
ammattikorkeakoulututkinto
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Tradenomi (AMK), liiketalous 
Terwa-akatemia
Tiimiyrittäjyys Terwa-akatemian koulutuksessa hankit nykypäivän työelämän arvostamia 
tiimityövalmiuksia, yrittäjyysosaamista sekä laaja-alaista liiketoiminta- ja projektiosaa-
mista oman tiimiyrityksesi aidoissa asiakasprojekteissa. Terwa-akatemiassa oppimis-
ympäristönä toimii opintojen alkuvaiheessa perustettavat tiimiyritykset. Tiimiyrityksessä 
opit tiimityötaitoja, liiketoiminnan kehittämistä, uusien liiketoimintaideoiden ja -mallien 
rakentamista, tuotteistusta, myyntiä, markkinointia, talouden hallintaa ja johtamista. 

Opit myös tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa osaamista kuten 
digitaalista liiketoimintaa, kehittämisosaamista, oma-aloitteisuutta, itsenäistä 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 harjoittamalla 
käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointi-
tehtävät, 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.

Liiketalouden  
ammattikorkeakoulututkinto
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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, joita 
kiinnostaa ura esim. kansainvälisen liiketalouden, myynnin ja markkinoinnin, johtamisen 
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 opinto- 
jesi aikana. Voit sisällyttää opintoihisi myös vaihtojakson jossakin partnerikorkea-
kouluistamme, 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. 

Liiketalouden  
ammattikorkeakoulututkinto
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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. 

Luonnonvara-alan  
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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.

Sosiaali- ja terveysalan  
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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 hoidon 
tarpeen arviointia ja ohjausta.

Sosiaali- ja terveysalan  
ammattikorkeakoulututkinto

Sosiaali- ja terveysalan  
ammattikorkeakoulututkinto

240 OP 
4 vuotta

210 OP 
3,5 vuotta

oamk_ensihoitaja oamk_fysioterapia

https://www.instagram.com/oamk_ensihoitaja/
https://www.instagram.com/oamk_fysioterapia/
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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 kanssa 
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 opinnoille, 
näönhuollon ja silmälasiteknologian opinnoille sekä lääketieteellisille opinnoille. Opin-
toihin 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

Sosiaali- ja terveysalan  
ammattikorkeakoulututkinto

270 OP 
4,5 vuotta

210 OP 
3,5 vuotta

oamk_katilo oamk_optometria

https://www.instagram.com/oamk_katilo/
https://www.instagram.com/oamk_optometria/
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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: 

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

Sosiaali- ja terveysalan  
ammattikorkeakoulututkinto

210 OP 
3,5 vuotta

210 OP 
3,5 vuotta

oamk_rontgenhoitaja

• 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.

oamk_sairaanhoitajat

https://www.instagram.com/oamk_rontgenhoitaja/
https://www.instagram.com/oamk_sairaanhoitajat/
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Suuhygienisti (AMK)
Suuhygienistinä sinulla on valmiudet asiakaslähtöiseen terveyden edistämiseen ja 
osaat soveltaa asiakaslähtöisiä työmenetelmiä yksilön, perheen ja yhteisön suun ter- 
veydenhoitotyössä. 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, riskien 
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  
ammattikorkeakoulututkinto

210 OP 
3,5 vuotta

210 OP 
3,5 vuotta
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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  
terveydenhoitotyö, terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen ja yhteiskunnalli-
nen 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

Sosiaali- ja terveysalan  
ammattikorkeakoulututkinto

240 OP 
4 vuotta

210 OP 
3,5 vuotta

oamk_toimintaterapia oamk_terveydenhoitaja

Huom! Ei haussa keväällä 2021.

https://www.instagram.com/oamk_toimintaterapia/
https://www.instagram.com/oamk_terveydenhoitaja/
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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 kehittämishankkeis-
sa kuin poliittisessa päätöksenteossakin. Koulutus tarjoaa paikan yhteiskunnallisesti 
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. 
Ymmärrät tehokkaan ja taloudellisen energian käytön periaatteet niin yksittäisen 
käyttäjän kuin yhteiskunnan näkökulmasta ja osaat soveltaa niitä. Energiajärjestelmiä 
opiskeltuasi osaat toteuttaa kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät perinteiset ja uudet ener-
giaratkaisut. Tunnet projektien työskentelytavat ja osaat toimia projekteissa. Koulutuk-
sesta 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.
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Insinööri (AMK), rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikka
Rakennusinsinöörinä työskentelet monipuolisissa rakennusalan tehtävissä ja kuulut  
rakennusalan ammattilaisten laajaan joukkoon. Rakennusinsinöörit kantavat merkit-
tävän vastuun rakennetusta ympäristöstämme ja sen kehittämisestä. Rakennetussa 
ympäristössä – rakennuksissa ja infrarakenteissa – on kiinni noin 70 prosenttia kan- 
sallisesta 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 suoma- 
laisen että saksalaisen tai hollantilaisen insinöörin tutkinnot.

Ensimmäinen opintovuosi on kaikille yhteinen. Suuntautumisvaihtoehdon valinnan teet 
ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoeh- 
dossa perehdyt autoalan jälkimarkkinointiin, ajoneuvotekniikkaan, autoelektroniikkaan, 
polttomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. 
Oppimisympäristöösi kuuluu myös yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista. 
Keskeisiä vahvuusalueita ovat moottorinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testaus- 
menetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa. Opintojen aikana osallistut 
katsastajan alalletulokoulutukseen, jonka jälkeen voit suorittaa Liikenteen turvallisuus- 
viraston (Traficom) järjestämän katsastajan loppututkinnon. 

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa suunnittelet laitteita, tuotteita ja esineitä: 
niiden ulkonäköä, materiaaleja, rakennetta ja toimintaa. Opinnoissa opettelet hyödyn-
tämään robotteja esimerkiksi tuotteen valmistuksessa. Laboratorioissa pääset rakenta-
maan prototyyppejä nykyaikaisilla työkaluilla, kuten roboteilla, 3D-tulostimilla, vesileik-
kurilla ja työstökoneilla. Opinnoissasi käytät esimerkiksi tuotekehityksen eri vaiheisiin ja 
automaation ohjausjärjestelmien suunnitteluun nykyaikaisia suunnittelu- ja simulointityö-
kaluja 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.
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Insinööri (AMK), talotekniikka
Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palvelujen, 
järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikan opintomme suuntautuvat 
LVI-tekniikkaan. LVI eli lämpö, vesi ja ilma ovat aina osa rakentamista sekä rakennusten
kunnostusta ja ylläpitoa.

Opinnoissa keskeisiä sisältöjä ovat:
• ilmastointi- ja lämmitystekniikka
• jäähdytystekniikka
• vesihuolto
• 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. Syven- 
tävät opinnot painottuvat seuraaville automaatiotekniikan sovellusaloille: prosessi-, kappa- 
letavara-, kiinteistö- ja teollisuusautomaatio sekä automaation informaatiojärjestelmät. 
Automaatiotekniikan opinnoista saat hyvät valmiudet projektimuotoisesti toteutettavien, 
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  
jakeluverkkoihin, sähkökäyttöihin, kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin ja sähkö-
suunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Opintoihin sisältyy myös ohjaus- ja automaatiotek-
niikkaa, jota voit soveltaa älykkäissä sähköverkoissa, energiatehokkaissa sähkökäytöis-
sä sekä asumismukavuutta ja turvallisuutta edistävissä sähköteknisissä ratkaisuissa. 
Sähkötekniikan opinnoista saat hyvät valmiudet turvallisten ja energiatehokkaiden sähkö-
järjestelmien suunnittelu- ja käyttötehtäviin. Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon 
suorittaminen vastaa koulutuksen osalta sähköpätevyydelle asetettuja vaatimuksia. 
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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 
rakennussuunnittelijan tehtävissä. 
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Hakuohjeet kevään 2021 toiseen 
yhteishakuun (AMK-tutkinnot)
Kuka voi hakea?
Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen 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 vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla 
suoritettuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäl-
jennöksistä viimeistään 16.7.2021.

Miten haetaan?
Suomenkielisiin koulutuksiin haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 
17.–31.3.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Sähköinen hake-
mus täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Hakemukseen voi laittaa enintään kuusi hakukohdetta ja ne tulee laittaa toiveiden 
mukaisen järjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa eikä yksittäisiä hakukohteita poistaa 
hakuajan päättymisen jälkeen. 

Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut pohjakoulutukset. Järjestelmä huomioi kunkin 
hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon.

Sähköisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa mahdolliset ennakkotehtävät ja muut vaa-
ditut asiakirjat. Vaadittavista liitteistä mainitaan koulutuksen valintaperusteissa Oamkin 
www-sivuilla sekä sähköisessä hakemuksessa.

Tulosten valmistuessa 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.

Miten opiskelijat valitaan?
Käytössä on seuraavat valintatavat:

• todistusvalinta
• valintakoevalinta

Todistusvalinnassa valinta tehdään koulumenestyspisteiden perusteella. Todistusvalin-
nassa huomioidaan suomessa suoritetut ylioppilastutkinnot, kansainväliset ylioppilastut-
kinnot (IB, EB ja Suomessa suoritettu RP/DIA) sekä 1.8.2015 tai sen jälkeen suoritetut 
ammatilliset perustutkinnot. 

Valintakoevalinnassa valinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Valinta-
kokeisiin tai sen ensimmäiseen vaiheeseen hyväksytään kaikki hakukelpoiset hakijat. 
Poikkeuksina ne kulttuurialan hakukohteet, joihin on ennakkotehtävä. Valintakokeet ovat 
maksuttomia.

Poikkeuksina edellä esitettyihin valintatapoihin ovat rakennusarkkitehtikoulutus, joka 
sisältää valintatavasta riippumatta lisäksi soveltuvuuskokeen sekä rakennusmestarikou-
lutus, jossa huomioidaan valintatavasta riippumatta rakennusalan työkokemus. Työko-
kemus on osa pisteytystä vain rakennusmestarikoulutuksessa.

Kulttuurialalla valinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella.

Tarkemmat tiedot aloituspaikoista valintatavoittain kerrotaan Oamkin www-sivuilla. 
Hakijat ovat mukana käytössä olevissa valintatavoissa pohjakoulutuksensa mukaisesti 
eikä hakijan tarvitse tätä itse valita. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla 
hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon.

Oamk varaa 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, 
joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa tai ei ole vastaanottanut korkea-
koulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseen koulutukseen tai 
tämän jälkeen.

Lue lisää: oamk.fi/hae

https://www.oamk.fi/hae
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Ylemmät ammattikorkea-
koulututkinnot 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ylempi korkeakoulututkinto, 
jonka voi suorittaa pääosin verkossa. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden 
kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.  

YAMK-tutkintojen laajuus on 60–90 opintopistettä ja tutkinnosta riippuen kesto 1–2,5 
vuotta. Tutkinnon voi opiskella työn ohessa, sillä ylempiin ammattikorkeakoulututkintoi-
hin johtavat koulutukset järjestetään pääosin verkossa.  

Kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisissä opinnoissa pääsee verkostoitumaan myös mui-
den alojen asiantuntijoihin. Tärkeä osa opintoja on opinnäytetyö, jossa paneudutaan 
vahvasti työelämän kehittämiseen. 

Jotta ylempiin amk-koulutuksiimme voi hakea, on hakijalla oltava 
• korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai opistoasteen tutkinto

(tarkempi pohjakoulutusvaatimus määritellään koulutuskohtaisesti)
• kaksi vuotta työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

YAMK-opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa 
Voit opiskella YAMK-opintoja myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avoimessa 
opiskelet samoja opintojaksoja kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Jos myöhem-
min opiskelet tutkintoa, voit esittää avoimessa suorittamiasi opintoja hyväksiluettavaksi. 
Yksi opintopiste avoimessa ammattikorkeakoulussa maksaa 15 euroa. Koko lukuvuo-
den voit opiskella 300 euron lukuvuosimaksulla. Opintosi voit aloittaa ympäri vuoden 
ilmoittautumisajat huomioiden. Lue lisää: www.oamk.fi/avoin 
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Kuntoutuksen asiantuntijan 
opinnoista uusia näkökulmia 
työhön
Saana Hautala aloitti kuntoutuksen asiantuntijan opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa 
syksyllä 2019. Hän on aiemmalta koulutukseltaan sosionomi ja työskennellyt koko työ- 
uransa mielenterveyskuntoutujien kanssa. – Kuntoutuksen merkitys on koko ajan 
entistä suurempi mielenterveystyössä, joten koin tärkeäksi lähteä päivittämään omaa 
osaamistani siihen suuntaan, Saana kertoo.  

Saana toteaa opintojensa sujuneen joutuisasti. Hän on pitänyt erityisesti opintojen mo-
nipuolisuudesta ja monialaisesta opiskeluryhmästä. – Opintojen alussa tuli heti kerralla 
paljon asiaa, mikä aiheutti monelle pienen alkushokin. Sen jälkeen opinnot ovat kuiten-
kin sujuneet hyvin, ja opiskelu on ollut todella mielenkiintoista. Meidän ryhmässämme 
on opiskelijoita monilta eri aloilta, mikä on mielestäni suuri rikkaus. 

Lisäksi Saana kertoo pitäneensä siitä, että heti opintojen alussa mentiin suoraan asioi-
den ytimeen. Hänen mielestään on ollut myös mahtavaa tutustua opiskelijakavereihin ja 
saada kokonaisvaltaisempi käsitys kuntoutuksesta ja palvelujärjestelmästä.

Täysi panostus opintoihin
Saana opiskeli ensimmäinen kuukauden opinnoistaan työn ohella, jonka jälkeen hän 
jäi opintovapaalle. Saana halusi keskittyä opintoihinsa täysillä ja panostaa hetken 
ainoastaan niihin. – Tiesin, että tehtäviä tulee olemaan aika paljon, sillä yksi ystävistäni 
on opiskellut aiemmin YAMK-opintoja. Opiskelu onnistuu kyllä hyvin myös työn ohella, 
mutta itse halusin panostaa nyt vain opintoihin. Ajattelin, että saan myös omaan työhöni 
uusia näkökulmia, jos olen sieltä hetken pois. Lähiopetusta Saanalla on kerran kuussa 
ja hän on itse osallistunut niistä jokaiseen. – Lähipäivät on todella antoisia ja niihin kyllä 
kannattaa osallistua, jos mahdollista. Lähipäivinä pääsee jakamaan kokemuksia ja 
oppimaan yhdessä opiskelijakavereiden kanssa. 

Saana kertoo, että opinnoissa käytetyt oppimismenetelmät ovat olleet todella hyviä ja 
monipuolisia. – Meillä on niin itsenäistä opiskelua kuin ryhmätyöskentelyäkin. Hyödyn-
nämme paljon pidempiaikaista projektityöskentelyä ja lisäksi oppimiseen käytetään 
esimerkiksi videoita ja oppimispäiväkirjoja. Käytännössä opiskelu vaatii itsensä johta-
mistaitoa, jotta kykenee aikatauluttamaan opintoja. – Lähes jokaiseen kurssiin liittyy 
jonkinlainen ryhmätyö, mikä vaatii aikataulujen sovittelemista ja asioiden priorisoimista.  

Uusia näkökulmia ja käytännön työkaluja
Saana kertoo saaneensa opinnoista paljon sekä palvelujärjestelmä- että kehittämis-
osaamista. – Olen oppinut katsomaan palvelujärjestelmää eri kantilta ja löydän sieltä 
nyt herkemmin myös kehittämiskohtia. Lisäksi olen saanut rohkeutta tarttua kehittämis-
kohteisiin käytännön työssä.

Saana on saanut opinnoistaan myös käytännön työkaluja ja menetelmiä omaan työ-
hönsä. – Opinnot perustuvat ajankohtaiseen tutkimustietoon, mitä ei tule arjen työssä 
niin luettua. Olen saanut opintojen kautta uutta tutkimustietoa ja käytännön työkaluja 
esimerkiksi toimintakyvyn arvioimiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Tulevaisuudessa 
Saana haaveilee työuralla etenemisestä. Häntä kiinnostaa erityisesti uusien menetel-
mien kokeileminen ja kehittäminen. – Haaveilisin jonkinlaisesta hankkeesta tai projekti-
tyyppisestä työstä. Lisäksi minua kiinnostaisi työskennellä palvelujärjestelmän kehittä-
misessä niin, että siitä saataisiin mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita vastaava.

Kuntoutuksen ammattilaisilla hyvä työtilanne
Saanan mielestä kuntoutuksen asiantuntijan opinnot sopivat kaikille, joita kiinnostaa ih-
misten toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. – Jos tuntuu yhtään siltä, että haluaisi 
saada käytännön vinkkejä työn tai työmenetelmien kehittämiseen, niin näistä opinnoista 
saa varmasti ainakin hyvän pohjan sille. Lisäksi Saana vinkkaa, että kuntoutuksen am-
mattilaisilla on tällä hetkellä erittäin hyvät työllisyysnäkymät. – Varsinkin nyt kun väestö 
ikääntyy ja palvelujärjestelmää ollaan uudistamassa, niin sinne pitäisi saada kuntou-
tusta yhä vahvemmin mukaan. Kuntoutus on työllistymisen kannalta juuri nyt hyvä ala 
opiskella, Saana kannustaa.

Teksti ja kuva: Julia Asikainen
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Luonnonvara-alan ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto

60 OP 
1–2 vuotta

Maaseudun kehittäminen 
Agrologi (ylempi AMK)
Nopeasti muuttuva työelämä tarvitsee uudenlaista osaamista. Digitaalisuus, kestävä 
kehitys, hyvinvointi sekä bio- ja kiertotalous haastavat työ- ja liike-elämää. Työelämä-
lähtöinen maaseudun kehittämisen koulutus syventää johtamis-, liiketoiminta- sekä 
tutkimus- ja kehittämisosaamistasi. Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan alasi 
vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamis- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä.  

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti johtamis-, 
tutkimus- ja kehittämis- sekä liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista 
rakennat osaamisesi ja urasi kehittymistä palvelevan kokonaisuuden. Koulutuksessa 
pääpaino on monialaisissa, yhteisissä opinnoissa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja ver-
kostoidut myös muiden alojen asiantuntijoihin. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henki-
löstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämi-
sen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.  

Tutkinnon opiskelet joustavasti pääosin verkko-opintoina. Lähipäivä on noin kerran 
kuukaudessa ja siihen voit osallistua myös verkon välityksellä. Lähipäivät ovat käytän-
nönläheisiä ja työpajatyöskentely on niille tyypillistä. Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa 
sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta ja valmiutta osaamiseen jakamiseen 
ja ryhmätöihin. 

Kulttuurialan ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto

60 OP 
1–2 vuotta

Taiteen tekijä ja kehittäjä 
Medianomi (ylempi AMK), Musiikkipedagogi (ylempi AMK), 
Tanssinopettaja (ylempi AMK) 

Taiteen kenttä elää jatkuvassa muutoksessa. Koulutuksesta saat valmiudet kehittää ja 
ymmärtää omaa taiteellista osaamistasi ja taiteellisia prosesseja laajemmassa kulttuu- 
risessa kontekstissa. Saat myös pedagogisia valmiuksia ohjata ja kehittää muiden 
taiteellista työtä. Koulutus vahvistaa kykyäsi toimia taiteen tekijänä sekä asiantuntija-, 
esimies-, opetus- ja kehitystehtävissä erityisesti kulttuurin alalla. 

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat eri taiteenalojen taiteen tekemisen yhteinen perus-
ta ja uudet tuulet sekä oman taiteellisen ja/tai pedagogisen osaamisen syventäminen. 
Lisäksi voit valinnaisesti perehtyä johonkin Oamkin yhteiseen, monialaiseen teemaan: 
johtamisosaamiseen, liiketoimintaosaamiseen tai tutkimus- ja kehittämisosaamiseen. 
Voit opiskella esimerkiksi strategiaa ja henkilöstöjohtamista, yrittäjyyttä, sosiaalista me-
diaa työvälineenä tai asiakasosaamista kuten palvelumuotoilua. Nämä opintojaksot ovat 
yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Niillä tutustut ja verkostoidut 
myös muiden alojen asiantuntijoihin. 

Koulutuksesta puolet koostuu työelämän kanssa toteutettavasta opinnäytetyöstä, jonka 
aiheen päätät itse ohjaajasi tukemana. Opinnäytetyö voi perustua omaan taiteelliseen 
toimintaasi ja sen teoreettiseen tarkasteluun valitusta näkökulmasta. Se voi perustua 
myös työelämän tai muun vastaavan tahon ajankohtaiseen kehittämistehtävään ja se 
toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Työ syventää asiantuntijuuttasi omalla alallasi  
(= musiikki, tanssi, viestintä tai muu kulttuurin ala) ja kehittää kulttuurialaa yleisemminkin. 
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Sosiaali- ja terveysalan ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto

90 OP   
1–2,5 vuotta

Akuutti- ja ensihoidon 
kehittäminen ja johtaminen 
Ensihoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK) 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tarvitsevat uudenlaista osaamista. 
Akuutti- ja ensihoidon asiantuntijan, kehittäjän ja johtajan pitää olla edelläkävijä. Hän 
kykenee hyödyntämään työyhteisönsä monialaista osaamista sekä tukemaan omalla 
osaamisellaan henkilöstöä ja organisaatiota. Asiakkaan tarpeista lähtevää osaamista 
tarvitaan niin asiakastyössä, tiimien ja työyhteisöjen kehittämisessä kuin organisaatio-
tasolla ja organisaatioiden yli menevässä toiminnassakin.  

Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma auttaa sinua hankki- 
maan osaamista ensihoitopalvelujen ja hoitoketjujen kehittämiseen yhdessä muiden 
päivystyksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja viranomaisten kanssa. Koulutuksessa 
syvennät osaamistasi akuutti- ja ensihoidon asiantuntijatehtävissä, johtamisessa ja 
kehittämisessä. Opit kehittämään omaa työtäsi ja työyhteisöäsi sekä uudistamaan ja 
johtamaan päivystyksellisiä palveluita alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä 
tasolla. Opinnoissa sinulle muodostuu syvällinen kuva ammattialastasi, sen asemasta 
työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Saat valmiudet alasi tutkimustiedon 
ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen. Saat valmiudet myös elinikäiseen oppi-
miseen ja ammattitaitosi kehittämiseen sekä osaamisesi arviointiin ja markkinointiin. 

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennyt erityisesti neljään osaamis-
teemaan: akuutti- ja ensihoidon asiantuntijaosaaminen, johtamisosaaminen, tutkimus- 
ja kehittämisosaaminen sekä liiketoimintaosaaminen. Tutkinnon opiskelet joustavasti 
pääosin verkko-opintoina. 

Valmistuttuasi osaat toimia akuutti- ja ensihoidon asiantuntijana, johtajana tai kehittäjän 
tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden hakeutua 
myös opetustehtäviin sosiaali- ja terveysalalla edellyttäen opintojen täydentämistä 
ammatillisilla opettajanopinnoilla. Koulutus tukee jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopis-
tossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto

90 OP   
1–2,5 vuotta

Kliininen asiantuntija 
Ensihoitaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Sairaanhoitaja 
(ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK) 

Kliinisiä asiantuntijoita ja uudistajia tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuol-
lon erilaisissa tehtävissä. Nimike kliininen asiantuntija viittaa laajavastuisiin työnkuviin, 
joita sosiaali- ja terveysalan murros tuo tullessaan. Koulutuksessa syvennät osaamis-
tasi terveysalan monialaiseen, laajavastuiseen kliiniseen asiantuntijatyöskentelyyn, 
tutkimukselliseen työelämän kehittämiseen sekä projekti- ja innovaatiotoimintaan.  

Koulutuksessa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa, joista valitset itsellesi sopivan jo 
hakuaikana: 

• laajavastuinen kliininen hoitotyö 
• mielenterveys- ja päihdetyö 
• palliatiivinen hoito. 

Koulutuksesta saat valmiudet kliinisessä hoitotyössä itsenäiseen potilaan tutkimiseen 
ja hoidon tarpeen arviointiin sekä oireenmukaisen hoidon aloittamiseen ja seurantaan 
niin akuuteissa kuin kroonisissa terveysongelmissa. Mielenterveys- ja päihdetyön 
suuntaava koulutus antaa valmiudet potilaan kokonaisvaltaisen hoitotyön suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin sekä hoitoon liittyvän yhteistyön koordinointiin. 

Tutkinnon suoritettuasi osaat tunnistaa ja ennakoida terveysalan kehittämiskohteita ja 
muutostarpeita, hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi sekä kehittää ja uudistaa 
terveysalaa näyttöön perustuen. Valmistuttuasi voit työskennellä erilaisissa terveysalan 
asiantuntijatehtävissä moniammatillisten ryhmien koordinoijana tai johtajana yhteis-
työssä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Voit toimia myös konsultoivana 
asiantuntijana, itsenäisen vastaanoton toteuttajana terveydenhuollon organisaatioissa 
tai yrittäjänä. Koulutus tukee jatko-opintomahdollisuuksia yliopistossa ja ammatillisessa 
opettajakorkeakoulussa. 
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Sosiaali- ja terveysalan ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto

90 OP 
1–2,5 vuotta

Sosiaali- ja terveysalan 
johtaminen ja kehittäminen 
Bioanalyytikko (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysio- 
terapeutti (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Optometristi (ylempi 
AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), 
Sosionomi (ylempi AMK), Suuhygienisti (ylempi AMK), Terveyden-
hoitaja (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK) 

Muuttuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tarvitsevat uudenlaista johtamista. 
Esimiehen pitää osata hyödyntää henkilöstön monialaista osaamista. Sosiaali- ja 
terveysalan johtamisen ja kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kouluttaudut johtamisen ja 
esimiestyön osaajaksi moniammatilliseen toimintaympäristöön. Tutkinto antaa sinulle 
mahdollisuuden syventää osaamistasi urakehityksesi mukaisesti erityisesti sosiaali- ja 
terveysalan johtamistehtävissä, mutta myös kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai 
yrittäjänä. 

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti kolmeen 
osaamisteemaan: johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen ja liiketoiminta-
osaaminen. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi sopivan ja urake-
hitystäsi tukevan opintokokonaisuuden. Opinnäytetyönäsi teet 30 opintopisteen laajuisen 
työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävän tutkimuksellisen kehittämistehtävän, 
jossa arvioit alasi kehittämistarpeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. 

Tutkinnon suoritettuasi osaat johtaa organisaatioita ja sinulla on palveleva ja arvostava 
lähestymistapa esimiestyöhön. Osaat johtaa työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa 
tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Saat valmiuksia asiakaslähtöis-
ten palveluiden ja prosessien kehittämiseen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimin-
taan sekä yrittäjyyteen. Osaat myös kehittää tutkittuun tietoon perustuen alasi työelämää, 
työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia. Saat tutkinnosta valmiudet myös taloudelliseen 
suunnitteluun. Kykenet arvioimaan ja kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluiden laa-
tua ja vaikuttavuutta. Lisäksi osaat hyödyntää tutkimus- ja asiantuntijatietoa kaikessa 
toiminnassa. Koulutus tukee jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa 
opettajakorkeakoulussa. 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto

90 OP 
1–2,5 vuotta

Kuntoutuksen asiantuntija 
Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kätilö 
(ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), 
Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK) 

Kuntoutuksen asiantuntijan koulutuksessa kehität osaamistasi ja opit ymmärtämään 
kuntoutuksen laaja-alaisena kokonaisuutena. Syvennät osaamistasi kuntoutusasiakkuu-
desta, yhteistyöverkostoista, kuntoutusprosesseista ja -menetelmistä. Ymmärrät kuntou-
tuksen aseman työelämässä ja sen yhteiskunnallisen merkityksen. Osaat etsiä, käyttää, 
soveltaa ja tuottaa tutkimustietoa näyttöön perustuvan kuntoutuksen ja kuntoutuspalvelui-
den kehittämiseksi.  

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia kuntoutuksen kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä 
tai yrittäjänä. Osaat johtaa kuntoutuksen kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja 
kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa monialaisissa verkostoissa. Osaat myös 
toimia moniammatillisen kuntoutuspalveluverkoston johtajana ja kehittäjänä. Kykenet 
ennakoimaan kuntoutuksen suuntaa Suomessa ja ulkomailla sekä kehittämään näyttöön 
perustuvia kuntoutuksen toimintamalleja. Koulutus vahvistaa kykyäsi arvioida ja kehittää 
kuntoutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Osaat myös hyödyntää digitalisaatiota ja hyvin-
vointiteknologiaa asiakaslähtöisen kuntoutumisen edistämisessä ja kuntoutuspalveluiden 
kehittämisessä.  

Opintojen aikana pääset mukaan laajoihin kuntoutuksen osaamista edistäviin verkos-
toihin. Kuntoutuksen koulutuksemme on osallisena valtakunnallisessa kuntoutuksen 
koulutusverkostossa. Teet tiivistä yhteistyötä alueen julkisen sektorin, yrittäjien ja/tai 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Verkostoidut ja teet moniammatillista yhteistyötä 
kuntoutuksen palvelujen yhdyspinnoilla. 

Valmistuttuasi voit työskennellä ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävissä kuntoutuk-
sen suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Sinulla on työelämän kehittämisen 
edellyttämät valmiudet hankkia, analysoida, arvioida ja käyttää kuntoutusalan tutkimus-
tietoa ja näyttöön perustuvia käytäntöjä sekä käynnistää ja johtaa tutkimus - ja kehittä- 
mishankkeita. Sinulla on myös valmiudet jatkaa koulutuksen jälkeen tieteellisiin jatko- 
opintoihin tai ammatilliseen opettajakorkeakouluun.  
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Liiketalouden ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto

90 OP   
1–2,5 vuotta

Liiketoiminnan kehittäminen  
Tradenomi (ylempi AMK) 

Digitaalisuus, palvelusektorin ja yrittäjyyden kasvu sekä kansainvälinen kilpailu haasta-
vat liike- ja työelämän. Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität strate-
gista ajatteluasi, henkilöstöjohtamisen osaamistasi sekä kasvat esimiehenä ja asian- 
tuntijana. Koulutuksesta saat myös valmiuksia suunnitella työyhteisön viestintää.  
 
Koulutus rakentuu osaamisperustaisuudelle, jossa syvennytään kolmeen  
osaamisteemaan: 

• johtamisosaaminen 
• liiketoimintaosaaminen 
• tutkimus- ja kehittämisosaaminen. 

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen 
kehittämistehtävä, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti 
työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi 
kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana. Voit tehdä opinnäy-
tetyösi myös Oamkin hankkeessa. Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa 
otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- 
ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.  

Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä vaativissa asiantuntijatehtävissä, johto- 
tehtävissä sekä esimiehenä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. 
Voit toimia myös projektipäällikkönä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa 
sekä yrittäjänä.    

Liiketalouden ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto

90 OP   
1–2,5 vuotta

Taloushallinnon kehittäminen 
Tradenomi (ylempi AMK) 

Taloushallinnon ala on osa liike-elämän palveluja ja sen rooli korostuu tulevina vuosina. 
Digitalisoituminen, automaatio ja muuttuva työn luonne tuovat haasteita ja uudistavat 
alan työtehtäviä. Sekä yksityinen että julkinen palvelusektori tarvitsevat koulutettuja 
asiantuntijoita taloushallinnon palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Digitaalisuus 
luo uusia mahdollisuuksia palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja markkinoiden 
laajentamiseen. Uuden ajan taloushallinnon ammattilainen on ennen kaikkea konsultoi-
va palveluammattilainen, joka hallitsee sähköiset palvelukanavat ja -järjestelmät. 

Työelämälähtöinen koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden syventää taloushallinto- ja 
liiketoimintaosaamistasi. Saat valmiuksia palveluiden kehittämiseen, hyödynnät digi-
taalisuutta ja uusia teknologioita sekä opit johtamaan asiakassuhteita ja -kokemusta. 
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena osaat johtaa työelämän kehittä-
mistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

Tutkinto rakentuu taloushallinnon syventävistä opinnoista sekä liiketalouden opinnoista. 
Osa opinnoista toteutetaan monialaisesti, jolloin pääset laajasti verkostoitumaan eri 
alojen yamk-opiskelijoiden kanssa. Tutkintoon sisältyy myös 30 opintopisteen laajuinen 
taloushallinnon alaan liittyvä tutkimuksellinen kehittämistehtävä, joka aloitetaan heti 
opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, 
jonka voit toteuttaa omassa työpaikassasi, valitsemassasi yrityksessä tai organisaatios-
sa tai Oamkin hankkeessa.   

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, mene- 
telmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.  

Tutkinto antaa kelpoisuuden soveltuviin virkoihin ja tehtäviin, joissa edellytetään ylem-
pää korkeakoulututkintoa. Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä taloushallinnon 
asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä sekä esimiehenä yksityisen, julkisen tai kolman-
nen sektorin palveluksessa.     
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Monialainen ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto

60 OP   
1–2 vuotta

90 OP   
1–2,5 vuotta

90 OP   
1–2,5 vuotta

Digiajan sosiaali- ja terveyspalvelujen erityisasiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän  
sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä. Sosiaali- ja 
terveysalan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat digitalisaation ja terveys- 
teknologian kehittyessä. Digitalisaatio edellyttää sote- ja ICT-alan ammattilaisilta uusia 
käytännön taitoja ja osaamista, kuten uusien informaatioteknologian alan sovellusten ja 
ratkaisuiden käyttöönottoa sekä digitalisaation jalkauttamista organisaatioihin. Teknis-
ten näkökulmien lisäksi myös eettiset kysymykset, tietoturvanäkökulmat sekä henkilös-
tön koulutus ja digitalisaatiomuutokseen liittyvät johtamisen haasteet pitää huomioida. 

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään  
erityisesti neljään osaamisteemaan: 

• sosiaali- ja terveysalan digitaalisten ratkaisujen  
ominaispiirteisiin liittyvä asiantuntijaosaaminen 

• digitalisaation johtamisosaaminen 
• tutkimus- ja kehittämisosaaminen 
• liiketoimintaosaaminen 

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen, digitaalisten ratkaisujen ja/tai palvelujen 
kehittämiseen liittyvä, työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävä tutkimuksellinen 
kehittämistehtävä, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Siinä arvioit alasi kehittämis- 
tarpeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaat- 
tista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaa-
mista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.  

Tutkinnon suoritettuasi osaat tunnistaa ja ennakoida sosiaali- ja terveysalan kehittä-
miskohteita ja muutostarpeita, hankkia tutkittua tietoa parhaista ratkaisuista toiminnan 
kehittämisen perustaksi sekä jalkauttaa tarvittavia digitaalisia ratkaisuja sosiaali- ja 
terveysalalle. Koulutuksen jälkeen osaat myös seurata, ylläpitää ja ohjata ratkaisujen 
toimivuutta organisaatiossa. Koulutuksessa perehdyt digitaalisiin keinoihin ja toimin-
tamalleihin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen ja toteuttamisen edistämiseksi. 
Valmistuttuasi osaat uudistaa sosiaali- ja terveysalan toimintamalleja digitalisaation 
keinoin sekä jalkauttaa digitaalisia ratkaisuja käytäntöön. 

Hyvinvointia edistävien 
digipalveluiden asiantuntija

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
Tradenomi (ylempi AMK) 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
Bioanalyytikko (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysio- 
terapeutti (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Optometristi (ylempi 
AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), 
Sosionomi (ylempi AMK), Suuhygienisti (ylempi AMK), Terveyden-
hoitaja (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK) 

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
Insinööri (ylempi AMK) 
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Monialainen ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto

Palveluliiketoiminnan 
kehittäminen
 
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
Medianomi (ylempi AMK), Musiikkipedagogi (ylempi AMK),  
Tanssinopettaja (ylempi AMK)

60 OP   
1–2 vuotta

90 OP   
1–2,5 vuotta

60 OP   
1–2 vuotta

90 OP   
1–2,5 vuotta

60 OP   
1–2 vuotta

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
Tradenomi (ylempi AMK) 

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
Agrologi (ylempi AMK) 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
Bioanalyytikko (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti 
(ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Optometristi (ylempi AMK), Röntgen- 
hoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi 
AMK), Suuhygienisti (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), 
Toimintaterapeutti (ylempi AMK) 

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
Insinööri (ylempi AMK) 

Sekä yksityinen että julkinen palvelusektori tarvitsevat koulutettuja asiantuntijoita palvelujen 
kehittämiseen ja tuottamiseen. Digitaalisuus luo uusia mahdollisuuksia palvelujen asiakasläh-
töiseen kehittämiseen ja markkinoiden laajentamiseen. Työelämälähtöinen koulutuksemme 
antaa sinulle valmiudet kehittää palveluja ja palveluliiketoimintaa.  

Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmassa opiskelet yhdessä liiketalouden, 
kulttuurin, luonnonvara-alan, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan opiskelijoiden kanssa, 
jotka ovat kiinnostuneita palveluiden ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä. Lisäksi teet osan 
opinnoista yhdessä oman alasi tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa. Näin pääset verkos-
toitumaan laajasti opintojen aikana.   

Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat 
• palvelut ja palveluliiketoiminta 
• palvelujen kehittäminen 
• palvelumuotoilu 
• asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen johtaminen 
• digitaaliset palvelut 
• fasilitointiosaaminen. 

Tutkinnon suoritettuasi osaat johtaa työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja 
kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä 
palvelualan asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä sekä esimiehenä yksityisen, julkisen tai 
kolmannen sektorin palveluksessa. Osaat toimia myös projektipäällikkönä tutkimus-, kehittä-
mis- ja innovaatiotoiminnassa sekä yrittäjänä.  
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Hakuohjeet kevään 2021 toiseen 
yhteishakuun (YAMK-tutkinnot)
Kuka voi hakea?
Hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen antavat:

• soveltuva korkeakoulututkinto
• soveltuva ammatillisen korkea-asteen tutkinto
• soveltuva opistoasteen tutkinto.

Tarkempi pohjakoulutusvaatimus määritellään koulutuskohtaisesti. Pohjakoulutuksen lisäk-
si hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden 
työkokemus. Työkokemusvaatimus määritellään tarkemmin koulutuskohtaisesti. 

Miten haetaan?
Suomenkielisiin koulutuksiin haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 
17.–31.3.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Sähköinen hakemus 
täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Hakemukseen voi laittaa enintään kuusi hakukohdetta ja ne tulee laittaa toiveiden mukai-
sen järjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa eikä yksittäisiä hakukohteita poistaa hakuajan 
päättymisen jälkeen. 

Sähköisen hakemukseen tulee liittää ennakkotehtävä ja mahdolliset muut vaadittavat asia-
kirjat. Vaadittavista liitteistä mainitaan koulutuksen valintaperusteissa Oamkin www-sivuilla 
sekä sähköisessä hakemuksessa.

Tulosten valmistuessa tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, 
mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää. Samana lukukau-
tena alkavasta koulutuksesta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan 
opiskelupaikan.

Miten opiskelijat valitaan?
Opiskelijavalinta suoritetaan ennakkotehtävän perusteella. Poikkeuksena Taiteen tekijä ja 
kehittäjä, jossa on ennakkotehtävän lisäksi valintakoe. Ennakkotehtävä on koulutuskohtai-
nen. Haettaessa useampaan koulutukseen, tulee jokaiseen liittää oma ennakkotehtävä. 
Ennakkotehtävien tarkemmat ohjeistukset julkaistaan Oamkin www-sivuilla.

Lue lisää: oamk.fi/hae

https://www.oamk.fi/hae
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Will you start a better future 
with us? Opiskele AMK- tai 
YAMK-tutkinto englanniksi 
Järjestämme ammattikorkeakoulu- ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia 
koulutuksia myös englanniksi. Hakuaika englanninkielisiin koulutuksiimme on korkea-
koulujen ensimmäisenä hakuaikana tammikuussa. 

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset  
• International Business
• Information Technology

YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset 
• Clinical Optometry
• Data Analytics and Project Management
• Education Entrepreneurship
• Printed Intelligence
• Water and Environmental Management

Katso hakuajat ja englanninkielinen koulutustarjonta: www.oamk.fi/hae  
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Ammattikorkeakouluopinnot 
lukiolaisille ja ammattiin 
opiskeleville 
Tarjoamme useita vaihtoehtoja tehdä korkeakouluopintoja jo toisen asteen aikana. Voit 
tutustua sinua kiinnostavaan alaan tekemällä yksittäisiä kursseja tai isompia opintoko-
konaisuuksia. Jos tulet myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi, voidaan suorittamasi opinnot 
hyväksilukea tutkintoon. Suurin osa opinnoista on maksuttomia, ja ne toteutetaan avoi-
men ammattikorkeakoulun kautta.  

Miksi kannattaa tehdä korkeakouluopintoja toisen asteen 
aikana? 

• Tutustut alaan, joka sinua kiinnostaa.
• Voit myös testata eri aloja ja etsiä näin sinua kiinnostavan opiskelualan.
• Pääset kokeilemaan, millaista opiskelu korkeakoulussa on ja mitä taitoja

se vaatii.
• Voit sisällyttää opinnot tulevaan korkeakoulututkintoosi ja nopeuttaa

valmistumistasi.

Tutustu tarjontaamme: www.oamk.fi/toinenaste 

Opinnot avoimessa 
ammattikorkeakoulussa 
Voit opiskella ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja myös avoimessa ammatti- 
korkeakoulussa iästäsi ja pohjakoulutuksestasi riippumatta. Avoimessa opiskelet samoja 
opintojaksoja kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Jos myöhemmin opiskelet tut-
kintoa, voit esittää avoimessa suorittamiasi opintoja hyväksiluettavaksi. Yksi opintopiste 
avoimessa ammattikorkeakoulussa maksaa 15 euroa. Koko lukuvuoden voit opiskella 
300 euron lukuvuosimaksulla. Opintosi voit aloittaa ympäri vuoden ilmoittautumisajat 
huomioiden. Lue lisää: www.oamk.fi/avoin 
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Oamk Highway – tie lukiosta tai 
ammatillisesta oppilaitoksesta 
Oamkiin 

Varmista opiskelupaikkasi meillä jo lukiossa tai opiskellessasi ammatillista tutkintoa. 
Olemme aloittaneet uudenlaisen yhteistyön, jossa toisen asteen opiskelijalle luvataan 
opiskelupaikka tekniikasta tai luonnonvara-alalta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan 
Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen.  

Tekniikan pilotissa ovat mukana Laanilan lukio, Oulunsalon lukio, Oulaisten lukio,  
Nivalan lukio, Pyhäjärven lukio ja Haapajärven lukio, koulutuskuntayhtymä OSAO 
sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU. 

Luonnonvara-alan pilotissa ovat mukana Koulutuskuntayhtymä OSAOn, Koulutuskes-
kus Brahen, Kainuun ammattiopisto KAOn, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUn 
sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedun luonnonvara-alan koulutukset. 

Oamk Highway -opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana. 
Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Lue lisää: www.oamk.fi/highway 

Oamk Highway
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Seuraa meitä 

oamk.ouas

oamk–ouas

oamkextra

Oulu University of Applied Sciences 

oamk_ouas

oamk_ouas

Oppaan tiedot ovat painohetkellä voimassa olleiden  
päätösten mukaiset. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Oulun ammattikorkeakoulun koulutustarjonta 2021 
Päätoimittaja: Anu Skog  
Toimituskunta: Anne Aho, Anne-Maria Haapala ja Eija Räisänen
Ulkoasu: Oamkin viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet 
Valokuvat: Aki Roukala, Shutterstock 
Painopaikka: PunaMusta, Painos: 91 000 kpl

Hakijapalvelut
Suomenkielinen koulutus 

010 19 2000, hakijapalvelut@oamk.fi

Englanninkielinen koulutus  
010 19 2001, admissions@oamk.fi
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