
Kehitä ICT-osaamisesi 
uudelle tasolle

ICT-osaajaksi



Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu ICT alan työttömille tai 
työttömyysuhanalaisille työnhakijoille erityisesti Varsinais-
Suomen alueella.  Etusijalla ovat henkilöt, jotka ovat 
osallistuneet ICT-alan osaamiskartoitukseen kevään 2019 
aikana.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on päivittää osallistujien 
tiedot ja taidot vastaamaan alan yritysten ajankohtaisia 
tarpeita. Teoriaopintojen ja työelämälähtöisten harjoitus- 
ja projektitehtävien avulla osallistujille tarjoutuu 
mahdollisuuksia verkostoitua alan ammattilaisten ja yritysten 
kanssa, luoda arvokkaita kontakteja sekä osoittaa itse 
hankittua osaamistaan alan eri verkostoissa. 
Koulutus aiheet on jaoteltu pääasiassa viiden opintopisteen 
kokonaisuuksiin, joista osallistuja kerää enintään 15 
opintopisteen kokonaisuuden omien ammatillisten 
tavotteidensa perusteella.

Haku koulutukseen
Koulutukseen haetaan TE-palveluiden sähköisellä 
hakulomakkeella. Koulutuksen numero on 687322. Haku 
päättyy 15.8.2019.  

Paikka ja aika
Koulutus järjestetään syksyn 2019 aikana Turun 
ammattikorkeakoulu Oy:n tiloissa, Joukahaisenkatu 3, Turku

Toteutus ja oppimismenetelmät
Opinnot toteutetaan osin teoriaopintoina ja ne perustuvat 
saatavilla olevaan pääosin digitaaliseen materiaaliin, 
opettajan laatimiin harjoitustehtäviin ja opettajan tai 
työelämän antamiin käytännön harjoitustöihin. 

Koulutuksen aiheet ja aikataulu: 

Ajankohtiin voi tulla pieniä muutoksia.

Hae koulutukseen 15.8. mennessä 
osoitteessa www.te-palvelut.fi

#ExcellenceInAction Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 
osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja 
hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. 
#Innopeda on kehittämämme innovaatiopedagogiikkaoppimis-
menetelmä. Se perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle 
sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innopeda-menetelmällä 
linkitämme opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön.

Kysy lisää koulutusten sisällöistä:

Projektipäällikö, lehtori Tiina Ferm

tiina.ferm@turkuamk.fi

* Hyvinvointiteknologiatuotteiden 
tuotekehitys 10 op 02.09. - 09.12.

* Information security testing and 
assessment 5 op 12.09. - 05.12.

* Käytettävyys ja
käyttöliittymissuunnittelu 5 op 29.10. - 10.12.

* Käytettävyys ja
käyttöliittymäsuunnittelu 5 op 13.09. - 13.12.

* Liiketoiminnan perusteet 5 op 05.09. - 13.12.
* Linux and Virtualization 5 op 13.09. - 13.12.
* Olio-ohjelmointi 5 op 02.09. - 29.11.
* Pelinkehitys 5 op 05.09. - 12.12.
* Projektinhallinta ja prosessit 

terveydenhuollossa 10 op 05.09. - 12.12.
* Selainohjemointi javascriptillä 5 op 09.09. - 13.12.
* Soveltava elektroniikka 5 op 03.09. - 13.12.
* Soveltava sähkömagnetiikka 5 op 03.09. - 10.12.
* Suurtaajuiset järjestelmät ja piirit 5 op 05.09. - 12.12.
* Tiedonsiirron laboratoriotyöt 5 op 02.09. - 09.12.
* Tietojärjestelmien suunnittelu ja

toteutus 5 op 05.09. - 11.12.
* Tietokannat 5 op 13.09. - 13.12.
* Tietoliikenteen sovellutuksia 5 op 25.11. - 01.03.2020
* Tilastolliset tutkimusmenetelmät 5 op 04.09. -11.12.
* Web application security 5 op 13.09. - 13.12.


