
Kehitä ICT-osaamisesi 
uudelle tasolle

ICT-osaajaksi 2020



Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan 
alaisille työhakijoille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan 
ICT-alalla ja siten parantaa työllistymismahdollisuuksiaan. 
Etusijalla ovat henkilöt, jotka ovat osallistuneet ICT-alan 
osaamiskartoitukseen kevään 2019 aikana.
Valituilla tulee olla TE-toimiston toteama koulutustarve.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on päivittää osallistujien 
tiedot ja taidot vastaamaan alan yritysten ajankohtaisia 
tarpeita. Teoriaopintojen ja työelämälähtöisten harjoitus- 
ja projektitehtävien avulla osallistujille tarjoutuu 
mahdollisuuksia osoittaa itse hankittua osaamistaan alan eri 
verkostoissa. 
Koulutusaiheet on jaoteltu pääasiassa viiden opintopisteen 
kokonaisuuksiin, joista osallistuja kerää 10-15 opintopisteen 
kokonaisuuden omien ammatillisten tavotteidensa 
perusteella.

Haku koulutukseen
Koulutukseen haetaan TE-palveluiden sähköisellä 
hakulomakkeella. Koulutuksen numero on 689146. Haku 
päättyy 5.12.2019.  

Paikka ja aika
Koulutus järjestetään kevään 2020 aikana alkaen 7.1.2020 
Turun ammattikorkeakoulun tiloissa, Joukahaisenkatu 3, 
Turku.

Toteutus ja oppimismenetelmät
Opinnot toteutetaan osin teoriaopintoina ja ne perustuvat 
saatavilla olevaan pääosin digitaaliseen materiaaliin, 
opettajan laatimiin harjoitustehtäviin ja opettajan antamiin 
käytännön harjoitustöihin.
Opintoja voi myöhemmin hyödyntää osana 
ammattikorkeakoulututkintoa.

Hinta
Koulutus on opiskelijalle maksutonta työvoimakoulutusta.

Valittavat opintojaksot: 
Tietojenkäsittely:  
* Tietokannat     5 op
* Data protection and Privacy, Tietosuoja ja yksityisyys 5 op
* Ohjelmoinnin perusteet (Java)   5 op
* Information Security Risk Management  5 op
* Ohjelmistotuotanto ja mallintaminen  5 op
* Yrityksen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät  5 op
* Operational Security    5 op
* Sovellusohjelmointi    5 op
* Liiketoimintatiedon hallinta ja hyödyntäminen 5 op

Tieto- ja viestintätekniikka:  
* Tuotekehitys     7 op
* Työyhteisöviestintä    5 op
* Calculus     5 op
* Elektroniikan ja tiedonsiirron perusteet  5 op
* Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet  5 op
* Olio-ohjelmointi     5 op
* Tietorakenteet ja algoritmit   5 op
* Järjestelmäläheinen ohjelmointi   5 op
* AI and machine learning    5 op
* Project Course in Game Development; osa 2  5 op 
* Projektit ja prosessit terveydenhuollossa; osa 2 8 op

Hae koulutukseen 5.12. 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:

Projektipäällikkö, lehtori Tiina Ferm

tiina.ferm@turkuamk.fi
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