Oulun
ammattikorkeakoulu
Vaikutamme avoimesti ja vastuullisesti
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Suomen koulutusjärjestelmä
Tohtorin/lisensiaatin tutkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
2 vuotta työkokemusta
Alempi korkeakoulututkinto
Ylioppilastutkinto ja/tai Ammatillinen perustutkinto
(lukiot, Amm. oppilaitokset ja oppisopimuskoulutus) 17–19 vuotta, Luokat 1–3

Perusopetus
7–16 vuotta, Luokat 1–9/10

Esiopetus
6–7 vuotta
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Oulun
Ammattikorkeakoulu

• 26 AMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa
• 22 YAMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa

#luotaitseesi

• Avoin ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajankoulutus,
erikoistumis- ja täydennyskoulutukset
• Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyömme painoaloja ovat vähähiiliset
ratkaisut, digitaaliset ratkaisut ja digipedagogiikka.
• Arvomme ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus
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Oamk lukuina
VALMISTUNEET

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

Pohjoisen
Suomen vetovoimaisin
korkeakoulu

AMK-tutkintoja 1 322
YAMK-tutkintoja 110
Ammatillisia opettajia 197
Alumneja 28 000

Oamk on 10 000 hengen
korkeakouluyhteisönä merkittävä
alueellinen vaikuttaja.

KORKEAKOULUYHTEISÖ

73 % opiskelijoista tulee
Pohjois-Pohjanmaalta. Lähes 80 %
LIIKEVAIHTO
Liikevaihto 55,8

oamk.fi
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Opiskelijoita 9 500
Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita
Päätoimisia työntekijöitä 460

300

jää töihin alueellemme.
Valmistuneiden
työllistymisprosentti 72

%.

VETOVOIMA
Kevään 2022 toisen
yhteishaun vetovoimaluku
2,6 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka.
Oamkin vetovoimaluku on PohjoisSuomen ammattikorkeakouluista ja
yliopistoista korkein.

“Tutkinnolla ei tule kukaan
täysin valmiiksi, mutta tästä saa
todella hyvät työkalut, joilla voi
alkaa rakentamaan omaa
ammatillista osaamistaan
työelämässä.”
Janne, konetekniikan opiskelija
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Tule muuttamaan maailmaa kanssamme
• Olemme Pohjois-Suomen vetovoimaisin korkeakoulu
• Suomen 2. arvostetuin ammattikorkeakoulu 25–64 -vuotiaiden keskuudessa (Taloustutkimus 2020)
• Tasokas opetus, tutkinnon arvostus työmarkkinoilla, hyvä maine
• 10 000 henkilön korkeakouluyhteisö
• Käytännönläheinen korkeakoulu, hyvin tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa
• Oamkista valmistuneista lähes 80 % jää alueellemme töihin
• 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.
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”Innostuin markkinoinnista ehkä
siksi, että luova tekeminen ja
uuden ideoiminen on
kiinnostanut minua aina.”
Patrik, alumni tradenomi (AMK)
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Kevään 2022 yhteishakujen aloituspaikat
(yhteensä 1 885)

INFORMAATIOTEKNOLOGIA

LUONNONVARA-ALA

Bachelor of Engineering, Information Technology
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Insinööri (ylempi AMK), hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut
Tradenomi (ylempi AMK), hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut
Master of Business Administration, Data Analytics and Project Management
Master of Engineering, Data Analytics and Project Management
Master of Engineering, Printed Intelligence

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

320

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka
Insinööri (AMK), konetekniikka
Insinööri (AMK), rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
Insinööri (AMK), talotekniikka
Rakennusarkkitehti (AMK)
Insinööri (ylempi AMK), palveluliiketoiminnan
kehittäminen

Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Kätilö (AMK)
Optometristi (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)
Bachelor of Health Care, Nursing
Master of Health Care, Clinical Optometry
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, palveluliiketoiminnan kehittäminen
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen asiantuntija
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen

505

KULTTUURIALA
Medianomi (AMK)
Musiikkipedagogi (AMK)
Tanssinopettaja (AMK)
Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurituottaminen ja luova talous
Kulttuurialan ylempi AMK, palveluliiketoiminnan kehittäminen
Master of Culture and Arts, Education Entrepreneurship

149
LIIKETALOUS
Bachelor of Business Administration, International Business
Tradenomi (AMK), liiketalous
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK), palveluliiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK), taloushallinnon kehittäminen

305
oamk.fi

55

TEKNIIKKA

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

551

” Opinnoissa aika paljon
valinnanvaraa ja pystyin
suuntaamaan opintojani omiin
kiinnostuksen kohteisiini, kuten
nautakarjatalouteen,
peltoviljelyyn ja yrittäjyyteen.”
Heikki, alumni agrologi (AMK)
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Yhdessä muutamme
maailmaa
Opetuksen lisäksi toinen perustehtävämme on
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö. Tällä työllä
tuemme Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen
kehitystä.
Tki-toimintamme painoalat ovat vähähiiliset
ratkaistut, digitaaliset ratkaisut ja digipedagogiikka.
Tki-työmme tuottaa ratkaisuja esimerkiksi
ilmastonmuutoksesta tai väestön
monimuotoistumisesta seuraaviin haasteisiin.
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Olemme mukana Suomen Akatemian
rahoittamissa hankkeissa
• Smart Campus –hanke johdattaa Suomea kohti 6G-mobiiliverkkojen aikaa ja jonka
tavoitteena on nopeuttaa pk-yritysten digitalisaatiota.
• Oamk tutkii hankkeessa digitalisaation vaikutuksia oppimiseen ja työelämään sekä
osaamisperusteisuutta jatkuvan oppimisen tukena. Kahdeksan korkeakoulun yhteishanketta
rahoittaa Suomen Akatemia.
• Droonit ovat tulevaisuuden teknologiaa ja niiden hyödyntäminen tutkimus- ja kehitystyössä
on osa strategiaamme.
• Droonitoimintamme keskittyy kansainväliseen Arctic Drone Labsiin. Olemme mukana myös
Suomen Akatemian rahoittamassa FUAVE-hankkeessa, jossa kehitetään droonien
testialueita kuudelle paikkakunnalle ympäri Suomea. Ensimmäinen testialue on PohjoisPohjanmaalla.
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“Kliseinen vinkki, mutta ”think
outside the box,” se toimii! Sillä
olen itse pärjännyt pitkälle
näissä opinnoissa.”
Anttu, medianomiopiskelija
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• Teknologian tutkimuskeskus VTT
Technopolis
• Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)

Oulu Campus,
Linnanmaa

• Luonnonvarakeskus (LUKE) Suomen
ympäristökeskus (SYKE)
• Linnanmaan liikuntahalli ja jäähalli
• Opiskelija-asuntoja
• Oamk+OY saman katon alla
• Kasvitieteellinen puutarha
• Harjoittelukoulu
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”Unelmatyöpaikka olisi vaikkapa
yritys, jossa pääsee kehittämään
hyvinvointiteknologiaa.”
Mari, tieto- ja viestintätekniikan opiskelija
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• Technopolis (Medipolis)
• Oulun ammattikorkeakoulu,
terveysalan koulutus + OSAOn SoTekoulutus

Oulu Campus,
Kontinkangas

• 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)
• Sairaanhoitajakoulutusta myös
Oamkin Oulaisten kampuksella
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“Se on ollut niin ihanaa, kun
työtä tehdessä on huomannut
osaavansa homman. Rakastan
potilaiden kohtaamista ja sitä,
kun pääsee helpottamaan heidän
oloaan.”
Emilia, ensihoitajaopiskelija
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Kestävä kampus
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Tavoitteena pienentää hiilijalanjälkemme
50 % vuoteen 2025 mennessä
Katso kestävän ja vastuullisen kampusarjen tavoitteet ja toimenpiteet videolta.
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