
Elinvoimaa ja hyvinvointia pohjoiseen





Korkeakouluverkko ja sen kehittäminen (Visio 2030)







Visio
Pohjoisen Suomen johtava, 

monialainen ja kansainvälinen 
ammattikorkeakoulu.

Profiili
Oamk luo elinvoimaa ja hyvinvointia 
pohjoiseen. Vahvuutemme on Oulun 
seudun ICT-osaaminen, jonka avulla 

uudistamme ja kehitämme 
aluettamme. Toiminnallemme on 
luonteenomaista työ- ja elinkeino-
elämää uudistava ketterä kokeilu-

kulttuuri sekä tarkoituksenmukaisesti 
hyödynnetty digitalisaatio.

Arvo
Yhteisöllisyys

Meillä on yhteinen päämäärä 
ja teemme yhdessä töitä 

päästäksemme siihen.

Arvo
Työelämäkumppanuus
Keskeisten sidosryhmiemme tarpeet 
ovat toimintamme perusta.

Arvo
Kehittymishalukkuus
Huolehdimme monialaisen 

osaamisemme ajanmukaisuudesta.

Arvo
Tuloksellisuus
Toimimme tehtävässämme 
tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Painoala
Uudistuva ammatti-

korkeakoulun opettajuus ja 
opettajankoulutus.

Painoala
Energiatehokas 
rakentaminen pohjoisiin 
olosuhteisiin.

Painoala
Monialaiset liiketoiminta- ja 

yrittäjyysvalmiudet.

Painoala
Terveyttä ja hyvinvointia edistävät 

palvelut ja teknologia

Strategia





Monipuolinen koulutustarjonta
• Oamk tarjoaa AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon (YAMK) 

johtavaa koulutusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta, 
erikoistumis- ja täydennyskoulutusta. 

• Voit opiskella informaatioteknologiaa, kulttuuria, liiketaloutta, 
luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. 

• Lisäksi Oamkissa on ammatillinen opettajakorkeakoulu, jossa voit 
suorittaa ammatillisen opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajan 
pätevyyden.





Oamkista valmistuneista 80 % jää alueelle töihin
• AMK-tutkinnon suorittaneista keskimäärin 66 % on opiskelumaakunnassaan töissä viisi 

vuotta valmistumisensa jälkeen, yliopistoista valmistuneista opiskelumaakuntaan jää 55 %.
• Oamkista valmistuneista lähes 80 % jää alueellemme töihin! 
• Oamkista on valmistunut reilut 26 000 ammattilaista.
• Oamkissa viime vuonna AMK-tutkinnon suorittaneista 71 %:lla ja YAMK-tutkinnon 

suorittaneista 95 %:lla oli työpaikka valmistumisvaiheessa.
• Parhaiten työllistyivät konetekniikan insinöörit, bioanalyytikot, rakennusarkkitehdit sekä 

rakennus- ja sähkötekniikan insinöörit.



Meillä kansainvälisyys on osa koulutuksen 
laatua ja mahdollisuuksien tarjoamista 

opiskelijoillemme. Kehitämme uutta 
ammatillista osaamista yhteistyössä 

kotimaisten ja kansainvälisten koulutus- ja 
tutkimusyhteisöjen kanssa.



Tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotyö
Opetuksen lisäksi toinen perustehtävämme on 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö. Tällä työllä 
tuemme Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen 
kehitystä. Koulutamme osaavia ammattilaisia, 
tuemme yritystoimintaa, kehitämme innovaatio-
toimintaa sekä lisäämme kansainvälistä 
vuorovaikutusta.



Oamk innovaatioiden alustana



Oamk kantaa vastuuta ilmastonmuutoksesta 
• Oamkin kestävän kehityksen ohjelma 2018 – 2020 

”Sinä voit vaikuttaa”
• Kehitetään Green Campus Linnanmaa ja Kontinkangas 

– toimintamalli
• Vahvistetaan Oamkin kolmen kampuksen hyviä 

kestävän kehityksen käytänteitä
• Edistetään Oamkin kestävän kehityksen arvojen 

näkyvyyttä

• Kuukausittaiset jätteiden kierrätysraportit
• Ruokahävikin alentaminen on ilmastoteko
• Huomioimme kestävän kehityksen vahvasti 

opetuksessa



Oamk yhteiskunnallisena vaikuttajana



Laatutyö
Meillä laadukas toiminta tarkoittaa hyvin tehtyä jokapäiväistä työtä. 
Henkilökuntamme, opiskelijamme ja ulkoisten sidosryhmiemme edustajat 
osallistuvat toiminnan kehittämiseen työryhmissä sekä antamalla palautetta.

Pääsemme hyviin tuloksiin, kun suunnittelemme, toteutamme, arvioimme ja 
kehitämme toimintaamme järjestelmällisesti. Työmme tavoitteena on 
korkeakoulumme toiminnan ja tulosten jatkuva parantaminen.







Oulu Campus, Linnanmaa
• Teknologian tutkimuskeskus 

VTT Technopolis
• Elintarviketurvallisuusvirasto 

(Evira)
• Luonnonvarakeskus (LUKE) 

Suomen ympäristökeskus 
(SYKE)

• Yliopiston johto ja keskitetyt 
palvelut

• Linnanmaan liikuntahalli ja 
jäähalli

• Opiskelija-asuntoja
• Oamk+OY saman katon alla
• Kasvitieteellinen puutarha
• Harjoittelukoulu

Oulun ammattikorkeakoulu 
muuttaa kampukselle 2020



Havainnekuva Linnanmaan kampuksesta 
sijoitettuna Helsingin keskustaan



Oulu Campus, Kontinkangas
• Technopolis (Medipolis)
• Oamkin SoTe-koulutus
• OSAOn SoTe-koulutus
• Oulun kaupunginsairaala
• Opiskelija-asuntolat
• Oulun yliopistollinen sairaala + Medical

Research Center
• ICT-, terveys- ja bioalan yrityksiä
• 2 tiedekuntaa, Biocenter Oulu
• Dentopolis
• Työterveyslaitos (TTL)
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)



Hallitus
Puheenjohtaja
Jouko Niinimäki, puheenjohtaja (rehtori, Oulun yliopisto)
Jäsenet
Päivi Laajala, varapuheenjohtaja (kaupunginjohtaja, Oulun kaupunki)
Johanna Koskelainen (kehitysjohtaja, Kymppi Group)
Timo Levo (toimitusjohtaja, Oulun Osuuspankki)
Jarmo Okkonen (henkilöstöjohtaja, Oulun yliopisto)
Eija Rajakangas (lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu)
Valtteri Törmänen (koulutuspoliittinen asiantuntija, Oulun yliopiston ylioppilaskunta)
Esittelijänä toimitusjohtaja Jouko Paaso




