
Suuntautumisvaihtoehdon valinta
Uutena tietotekniikan päivätoteutuksen opiskelijana voit valita 
itsellesi toisen seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista:

• Laite- ja tuotesuunnittelu
• Ohjelmistokehitys

Tarkempaa tietoa tutkinto-ohjelmastasi löydät
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot/insi
noori-amk-tieto-ja-viestintatekniikka . Sivuilla on myös 
opiskelijoiden tarinoita ja esimerkkejä mielenkiintoisista 
projektitöistä. Kannattaa käydä lukemassa!

Suuntautumisvaihtoehtoihin kannattaa tutustua kunnolla 
etukäteen. 
Suuntautumisvaihtoehtojen alustavat esittelyt ja valinnat ovat 
aloituspäivänä keskiviikkona 24.8.2022, mutta oman 
suuntautumisvaihtoehdon valitset lopullisesti keväällä 2023. 
Opiskelijat jaetaan kahteen ryhmään opintojen alussa. Voit 
katsoa aloituspäivien tarkemman ohjelman koulun nettisivulta. 
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/tietoa-uudelle-opiskelijalle

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa teemme jatkuvaa yhteistyötä 
ICT-alan yritysten kanssa. Opiskelijana pääset tekemään 
opintoihisi kuuluvia tuotekehitysprojekteja alan yrityksissä 
yhteistyömme kautta. Jos haluat, voit tehdä myös omia 
tuotekehitys- ja innovointiprojekteja. Katso esimerkkejä 
tuotekehitysprojekteista tieto- ja viestintätekniikan www-sivuilta.

Tässä lisätietoa suuntautumisvaihtoehdoista

LAITE- JA TUOTESUUNNITTELU
Laite- ja tuotesuunnittelun vaihtoehdossa opiskelet 
mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua ja ohjelmointia 
käytännönläheisten kehitysprojektien avulla. Opintoihisi kuuluu 
sulautettujen laitteiden ohjelmointia, elektroniikkaa, tietoliikennettä, 
IoT - järjestelmiä ja robotiikan käyttöönottoa sekä ohjelmointia. 
Opintojesi loppuvaiheessa teet tuotekehitysprojekteja alan 
yrityksissä. 

OHJELMISTOKEHITYS
Ohjelmistokehityksen vaihtoehdossa opiskelet web- ja 
mobiilisovellusten kehittämistä erilaisissa laitteissa ja 
ympäristöissä, palvelinohjelmointia, IoT – järjestelmien 
ohjelmistojen kehittämistä sekä ohjelmistoprosessien hallintaa. 
Lisäksi voit opiskella pelien kehittämistä, robotiikkaa ja tekoälyä. 
Käytännönläheisissä projekteissa pääset toteuttamaan ja 
testaamaan teoriaopinnoissa oppimiasi asioita. Opintojesi 
loppuvaiheessa teet tuotekehitysprojekteja alan yrityksissä.

Oman tietokoneen ja mikrokontrollerin hankinta
Oamk tieto- ja viestintätekniikan opintonsa syksyllä 2022 aloittavan 
opiskelijan edellytetään hankkivan oma opiskelussa tarvittava 
kannettava tietokone ja mikrokontrolleri. Tietokoneessa täytyy olla 
Windows käyttöjärjestelmä (myös Linux/Mac käy), ja sillä täytyy 
pystyä suorittamaan työkaluohjelmia, joilla tehdään laite- ja 
tuotesuunnittelua sekä ohjelmistokehitystä esim. Android –
ohjelmistokehitysympäristössä. Lisää tietoa hankintoihin 
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/tietoa-uudelle-opiskelijalle

Kaisa Orajärvi
Tutkintovastaava

Tervetuloa opiskelemaan tieto-
ja viestintätekniikkaa Oamkiin! 

https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot/insinoori-amk-tieto-ja-viestintatekniikka
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/tietoa-uudelle-opiskelijalle
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/tietoa-uudelle-opiskelijalle


 

 

 

 

Informaatioteknologian osasto 

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka  
TVT22SPO, opettajatuutorit: Tuula Hopeavuori, Jaakko Kaski, Pekka Alaluukas ja Raija Westerlund 
TVT22SPL, opettajatuutorit: Kari Jyrkkä, Teemu Leppänen ja Eino Niemi 
 
Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, Oamk (pääovi), opastus ala-aulasta. 
 

Keskiviikko 24.8.2022  
9:00 – 11:00 Opettajatuutorit, Tuula Hopeavuori, Kari Jyrkkä, Jaakko Kaski, Teemu Leppänen,   

Eino Niemi, Pekka Alaluukas ja Raija Westerlund  
11:00 – 11:15   Opiskelijatuutoreiden esittäytyminen ja toiminnasta kertominen 
11:15 – 11.45  Kampuskierros, opettajatuutorit + opiskelijatuutorit 
11.45 – 12:45  Ruokatauko                                          
12:45– 14:00  Tutkintovastaava, Kaisa Orajärvi 
14:15 – 15:15  Suuntautumisvaihtoehtojen esittely, opettajatuutorit Kari Jyrkkä ja  

Pekka Alaluukas 
15:15 – 15:30  Suuntautumisvaihtoehdon alustava valinta, Kaisa Orajärvi 
 
Torstai 25.8.2022  
09:00 – 09:30  Yksikönjohtajan tervehdys, Eero Nousiainen 
09:30 – 10:00  Harjoitteluinfo, harjoitteluvastaava Janne Kumpuoja 
10:00 – 11:00  Opettajatuutorit   
11:00 – 12:00  Ruokatauko 
12:00 – 13:45  IT- asioita, opettajatuutorit (Peppi, Moodle, Oiva, 365, Teams, Zoom) 
14:00 – 14:30  Turvallisuusinfo 
14:30 – 15:30  Opinto-ohjaus, opintotuki ja koulutuspalvelut, kampus-opo Leila Karjalainen  
 
Perjantai 26.8.2022  
9:00 – 11:30    Opettajatuutorit (tuutoroinnin Moodle-alusta + opiskelusta yleisesti) 
 Terveydenhoitajan info (YTHS) n. klo 9.30 -10.00    

   Yritysten tervehdys n. klo 10.00 
                        Opintopsykologi esittäytyy  
 Korkeakoululiikunta  
11:30 – 12:00   Kahoot 
12:00 – 13:00   Ruokatauko 
13:00 - 16:00   Osakon ohjelma, opiskelijatuutorit 
 



 
Ensimmäisenä opiskeluvuotena tarvittava piirikortti ja USB-kaapeli 

Opiskeluusi kuuluu jo ensimmäisestä vuodesta lähtien erilaisten harjoitustehtävien ja käytännön 
tuotekehitysprojektien tekemistä. Näitä varten sinun tulee hankkia Arduino Uno (tai monipuolisempi 
Arduino Mega käy myös), ATmega328 suorittimeen perustuva kehitysalusta. Arduino-piirikortti on 
monipuolinen ja avoin kehitysalusta. Alkuunpääsy on helppoa: lataat vain valmiin kehitysympäristön 
tietokoneellesi ja kytket Arduino-kortin kiinni tietokoneen USB-liitäntään. 

Piirikortti ja USB-kaapeli kannattaa tilata useita viikkoja ennen opintojen alkua, jotta ne ehtivät saapua 
ajoissa. Huomaathan, että eri sivustoilla on usein rajoitteita kertaostosten määristä ja toimitusaika 
ilmoitetaan vain arviona. Varmistathan, että tilaamassasi tuotteessa on EU:n hyväksymä CE-merkintä ja ne 
ovat turvallisia käyttää.   

Heti opintojen alussa tarvitaan seuraavat laitteet ja tarvikkeet: 

1) Arduino UNO + USB 2.0 tai 3.0 - laitejohto  

  

2) Koekytkentäalusta (”Solderless Prototype Breadboard”; kokoluokka noin 10 cm x 20 cm tai pari 
pienempää, ao. kuvan kaltaista alustaa). 

 

3) Hyppylankoja Male - Male Jumper wire (pituus 10 cm – 20 cm) noin 120 kpl. 

 



 
 

Alla muutamia esimerkkejä, mistä Arduinon, koekytkentäalustan ja hyppylankoja voit tilata. 

Amazon:  

https://www.amazon.de/Entwicklungsplatine-ATmega328P-ATmega16U2-USB-Kabel-
Arduino/dp/B01EWOE0UU?ref_=ast_slp_dp 

Verkkokauppa: 

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/37517/dnsjj/Arduino-Uno-Rev-3-kehitysalusta 

tai jos haluat tilata Arduino Mega2560 Starter Kit –aloituspakkauksen (suositellaan), niin esimerkiksi 
Verkkokaupasta alla olevan linkin kautta 

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/12489/kmths/Arduino-Mega2560-Starter-Kit-
aloituspakkaus?list=OZCYkRhHja8OTwqqC3tSs5ZCZE9WGcJ9ncY9ZAQsOC3yL995V0vND2rKl 

2. periodin alussa (viikko 44) tarvitaan kiihtyvyysanturi GY-61, joka on edullinen, jos sen tilaa ajoissa, kuva 
alla. Lisäksi tarvitaan ultraääni- etäisyysanturi HC-SR04. Sekin on edullinen, jos tilaat sen hyvissä 
ajoin. Toimitusaika voi olla parikin kuukautta halvimmilla toimittajilla. Kuva alla. Googlella löydät 
toimittajat hakusanoilla GY-61 ja HC-SR04. 

 

 

 

 

 

HUOMAA MYÖS, ETTÄ OPINTOJEN ALUSSA HETI 1. PERIODISSA TARVITAAN KOMPONENTTEJA 
DIGITAALITEKNIIKAN HARJOITUKSIA VARTEN, JOTKA OPISKELIJAN TÄYTYY HANKKIA!  

Komponentit ovat kappalehinnaltaan tyypillisesti alle euron hintaluokassa. Nämä tarvitaan siksi, 
että pystytte tekemään harjoitustehtäviä kotona omilla laitteilla. Web-pohjaisilla simulaattoreilla 
voitaisiin digitaalitekniikan ilmiöitä myös kuvata, mutta käytännön kytkentöjen tekeminen täytyy 
hallita ja ymmärtää ennen teoreettisia simulaattorikuvauksia. Siksi näiden hankkiminen omaan 
käyttöön on välttämätöntä. 

https://www.amazon.de/Entwicklungsplatine-ATmega328P-ATmega16U2-USB-Kabel-Arduino/dp/B01EWOE0UU?ref_=ast_slp_dp
https://www.amazon.de/Entwicklungsplatine-ATmega328P-ATmega16U2-USB-Kabel-Arduino/dp/B01EWOE0UU?ref_=ast_slp_dp
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/37517/dnsjj/Arduino-Uno-Rev-3-kehitysalusta
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/12489/kmths/Arduino-Mega2560-Starter-Kit-aloituspakkaus?list=OZCYkRhHja8OTwqqC3tSs5ZCZE9WGcJ9ncY9ZAQsOC3yL995V0vND2rKl
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/12489/kmths/Arduino-Mega2560-Starter-Kit-aloituspakkaus?list=OZCYkRhHja8OTwqqC3tSs5ZCZE9WGcJ9ncY9ZAQsOC3yL995V0vND2rKl


 
Voitte hankkia laitteet parhaaksi katsomallanne tavalla, mutta SP-elektroniikka myy suoraan 
tarpeisiimme soveltuvaa tuotepussia, kts. linkki: 

https://www.spelektroniikka.fi/p24312-digitaalipuuhis-malli-1-fi.html 
 
SP-elektroniikka myy myös aiemmin mainittuja tarvikkeita ja komponentteja. 

Tarvikelista, mikäli hankit osat muualta (tarvitaan jalalliset komponentit, jotka voi kytkeä 
koekytkentäalustaan): 

74HC00N  2kpl 

74HC04N  2kpl 

74HC08N  2kpl 

74HC32N  2kpl 

74HC4511N  1kpl 

74HC163N  1kpl 

7-segmenttinäyttö 1kpl 

LED  4kpl 

vastus 470ohm 7kpl 

 

https://www.spelektroniikka.fi/p24312-digitaalipuuhis-malli-1-fi.html
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