
Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus 
toteutetaan Turun ammattikorkeakoulussa 
24.8.2017-8.5.2018. Koulutuksen laajuus on 30 op.

Hae mukaan koulutukseen nyt! 

Kyberturvallisuuden
erikoistumiskoulutus



Kyberturvallisuuden
erikoistumiskoulutus, 30 op

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu insinöörin, it-tradenomin tai muun so-
veltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä niille, joil-
la korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät 
tiedot ja valmiudet. Koulutus soveltuu työkokemusta omaa-
ville tietotekniikan ammattilaisille, joita puuttuu nykyaikaiset 
kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot.

Sisältö ja toteutus
Osaamistavoitealueet:
• Johdanto kyberturvallisuuteen
• Hyökkäävä kyberturvallisuus
• Puolustava kyberturvallisuus
• Tietoverkkojen kyberturvallisuus
• Kyberturvallisuus ja liiketoiminta
• Kyberturvallisuuden projekti
Koulutuksen laajuus on 30 op ja se toteutetaan monimuoto-
opiskeluna ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisena. Koulu-
tukseen sisältyy lähiopetusta kahtena päivänä kuukaudessa. 
Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa. 

Ajankohta
Koulutus alkaa 24.8.2017 ja päättyy 8.5.2018
Koulutus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun tiloissa 
osoitteessa Joukahaisenkatu 3, Turku

Hinta
Opiskelijamaksu on 800 € (alv 0 %)
Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa. 

Haku koulutukseen ja opiskelijavalinta:
Hakuaika koulutukseen on 1.3.-15.4.2017. Koulutukseen hae-
taan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa
www.turkuamk.fi/kyberturvallisuus 
Kopio tutkintotodistuksesta sekä työtodistuksista sekä suo-
menkielinen CV tulee lähettää hakuaikana sähköpostitse 
osoitteeseen taykkari.lib@turkuamk.fi 

Valintakriteerit:
Opiskelijavalinnat perustuvat hakijoiden koulutustaustaan ja 
työkokemukseen. Mahdollisessa valintatilanteessa sovelle-
taan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:
1. Kokemus kyberturvallisuuden alan tehtävistä
2. Kokemus informaatio- ja viestintäteknologian alan tehtä-
vistä
3. Kokemus tekniikan alan tehtävistä
4. Kokemus muun alan tehtävistä 
Opiskelijavalinnat tehdään toukokuun 2017 loppuun men-
nessä, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoil-
le sähköpostitse.

Lisätiedot:
Sisältöön liittyvät tiedustelut yliopettaja Jarkko Paavola,
p. 040 355 0335
Muihin asioihin liittyvät tiedustelut koulutussuunnittelija
Heidi Viljanen, p. 050 5985 735
Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi 

Lisätiedot ja haku:  
turkuamk.fi/kyberturvallisuus

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kysy meiltä lisätietoa:
Sisältöön liittyvät tiedustelut Jarkko Paavola,
yliopettaja, p. 040 355 0335

Muihin asioihin liittyvät tiedustelut: Heidi Viljanen,
koulutussuunnittelija, p. 050 5985 735

Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@turkuamk.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.


