Uusia opintokokonaisuuksia avoimessa ammattikorkeakoulussa
Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n avoin ammattikorkeakoulu järjestää vuonna 2014 kolme uutta
opintokokonaisuutta. Ensimmäinen koulutus, Esihautomo-opinnot, käynnistyi maaliskuussa ja
opintoihin voi hakea omien aikataulujen mukaisesti.
Esihautomo-opinnot - Ideasta uuteen liiketoimintaan -opintokokonaisuus koostuu jaksoista
Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi (3 op) ja Oman liikeidean kehittäminen (7 op).
Opiskelija oppii tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuden ja osaa laatia ideastaan
liiketoimintasuunnitelman sekä oppii käyttämään liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja
sekä rakentamaan ja hyödyntämään tukiverkostoa.
Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi (3 op): Kurssilla selvitetään liiketoimintaidean alustavaa
potentiaalia ja menestymismahdollisuuksia sekä selvitetään mahdolliset esteet liiketoiminnan
aloitukselle (esim. lainsäädäntö, patentti, omistusoikeudet). Lisäksi selvitetään liikeidean
toteutettavuutta ja tuotteen/palvelun toimivuutta sekä kartoitetaan alustavaa rahoituksen tarvetta
sekä mahdollisia rahoitusmahdollisuuksia. Kurssilla selvitetään myös potentiaalisten
asiakkaiden määrää ja tehdään alustavia kannattavuuslaskelmia.
Oman liikeidean kehittäminen (7 op): Kurssilla liikeidealle laaditaan liiketoimintasuunnitelma ja
liiketoimintamalli. Liiketoimintasuunnitelmassa tehdään liiketoimintaympäristön analyysi:
analysoidaan potentiaalisten asiakkaiden määrää, kilpailutilannetta ja kilpailijoita. Lisäksi
selvitetään tarvittavat alkuinvestoinnit ja niiden rahoitus sekä tehdään laskennallinen liikeidean
tarkastelu, kannattavuuslaskelmia ja alustavat budjetit 2-3 vuodelle. Liikeidealle tehdään myös
markkinointisuunnitelma. Kurssilla kartoitetaan mahdollisia yhteistyökumppaneita ja
hyödynnetään yhteistyöverkostoja ja asiantuntijoiden apua.
Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat sellaiset IT-alan ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneet
etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai joilla on olemassa oleva liiketoimintaidea tai
mahdollinen ohjelmistotuote.
Syksyn 2014 opinnoissa on tarjolla kaksi uutta kokonaisuutta: Sosiaalinen median
liiketoiminnan mahdollistajana ja Terveysalan tietojärjestelmät.
Sosiaalinen median liiketoiminnan mahdollistajana -opintokokonaisuuden avulla
tietojenkäsittelyn ammattilainen voi päivittää osaamistaan vastaamaan sosiaalisen median
sovelluskehityksen haasteisiin. Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista
(yhteensä 23op):
Web-teknologiat
Sosiaalisen median sovellukset
Web-sovelluksen kehittäminen
Oman liikeidean kehittäminen

3op
5op
5op
10op

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat sellaiset IT-alan ammattilaiset, joilla on perusedellytykset
Web-sovelluskehitykseen (esimerkiksi HTML, CSS, JavaScript, PHP, tietokannat). Tämän
lisäksi Facebook-sovelluskehitys edellyttää Facebook-tunnuksen.

Terveysalan tietojärjestelmät -opintojen avulla opiskelija voi kehittää osaamistaan
terveysalan tietojärjestelmissä. Osaamistavoitteet liittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin:






suomalaisen terveysalan palvelujärjestelmän ja lainsäädännön kokonaisuus
yhteinen kieli terveysalan tietojärjestelmien parissa toimiville eri alojen edustajille
terveysalan tietojärjestelmien kehittämisen erityispiirteet
käytännön toiminta terveysalan tietojärjestelmäprojektissa
terveysalan yhteistyö paikallisella ja kansallisella tasolla.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on saada opiskelijoille kontakteja alueen terveysalan ja
tietojärjestelmäkehityksen toimijoihin. Tavoitteena on myös saada opiskelijat tekemään
aiheeseen liittyviä monialaisia projekteja ja harkitsemaan oman yrityksen perustamista.
Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista (yhteensä 15op)
Y00045F Terveysala ja sen tietojärjestelmät
Y00046F Terveysalan tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua
Y00047F Terveysalan tietojärjestelmäprojekti

5op
5op
5op

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat IT-alan ammattilaiset, jotka haluavat erikoistua
terveydenhuollon tietojärjestelmiin, ja terveysalan ammattilaiset, jotka haluavat erikoistua
terveysalan tietojärjestelmien kehittämiseen sekä prosessien kehittämiseen IT:n avulla.
Kaikki kokonaisuudet on suunniteltu niin, että opiskelija saa päivitettyä osaamisensa ajan
tasalle ja siten parannettua työllistymismahdollisuuksiaan. Kurssit ovat laajuudeltaan sellaisia,
että ne on mahdollista suorittaa myös menettämättä työttömyysetuuttaan. Kursseille
ilmoittautuminen, aikataulut sekä hinnat: http://www.oamk.fi/koulutus_ja_hakeminen/avoin/
Avoin ammattikorkeakoulu on sinua varten, jos haluat




täydentää ja ylläpitää ammattiosaamistasi
tähdätä ammattikorkeakoulututkintoon
kehittää osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan.

Voit hakeutua avoimiin ammattikorkeakouluopintoihin ympäri vuoden, ilmoittautumisajat
huomioiden. Opintojaksot ja suoritusvaatimukset ovat samoja kuin tutkintoon johtavassa
koulutuksessa. Jos myöhemmin opiskelet jossakin Oamkin koulutusohjelmassa, voit esittää
avoimessa suorittamiasi opintoja hyväksiluettavaksi. Jos haet aikuisten tutkintoon johtavaan
koulutukseen, avoimen opinnoista voi saada lisäpisteitä.
Järjestettävät kokonaisuudet on suunniteltu yhteistyössä Draivia rekryyn ESR -hankkeen
kanssa. Hankkeen tavoitteena on vastata toimintaympäristön ja muuttuvan taloustilanteen
luomiin haasteisiin. Hankkeella tuetaan rakennemuutoksen myötä vapaana olevan osaamisen
suuntaamista paremmin yritysten ja eri toimialojen tarpeita vastaavaksi, parannetaan
koulutettujen työllistymistä ja selvitetään vapaana olevan työvoiman valmiuksia ja
mahdollisuuksia liikkuvuuteen. Pilotoimalla uusia kurssikokonaisuuksia kehitetään avointa
korkeakouluopetusta vastaamaan rakennemuutoksen luomiin osaamisen suuntaamis- ja
kehittämistarpeisiin.

