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IT on kaikkialla

• Maailma muuttuu – yksi merkittävimmistä 
muutosvoimista on informaatioteknologia

Maailman muutoksessa kannattaa olla 
ennemmin tekijä kuin kokija

• Tarvitaan uutta osaamista
Täsmäkoulutuksen aika on ohi – koulutuksen 
pitää antaa valmiuksia selviytyä muuttuvassa 
maailmassa
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Yliopisto

• Yliopisto ei yleensä kouluta tiettyyn ammattiin
Tutkinto laaja-alainen ja teet siitä omasi omilla 
valinnoillasi

• Yliopistossa keskeistä on tutkimus ja siihen 
perustuva opetus

• Opiskelijalla on vastuu omista opinnoista, tukea ja 
ohjausta on kuitenkin aina tarjolla!

• Tiede on kansainvälistä
Opinnotkin ovat kansainvälisiä

• Akateeminen koulutus on varmin tapa turvata 
tulevaisuutensa
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Työllistyminen IT-alalla

• Koko toimiala työllistää Suomessa eri arvioiden 
mukaan 140 000–180 000 henkilöä

• Töitä on muuallakin kuin ns. perinteisissä IT-alan 
yrityksissä, digitaalisen palvelumuotoilun ja 
sovelluskehityksen ammattilaisille on kysyntää 
kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa

• Ohjelmistoalalla on tällä hetkellä jopa 8 000 
työntekijän tarve ja määrä kasvaa vuosittain

• Työllistymismahdollisuudet ovat siis erinomaiset!

Lähde: https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/ict/ohjelmistoala-etsii-jopa-8-000-tyontekijaa-nama-tekniikat-
yrityksia-erityisesti-kiinnostavat-6693466
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TIETOJÄRJESTELMÄTIEDE
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• Kauppatieteiden kandidaatti, 180 op

• Kauppatieteiden maisteri, 120 op
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Tietojärjestelmätiede

• Tietojärjestelmätiede tarkastelee tietojärjestelmien
kehittämistä, hyödyntämistä sekä niiden
vaikutuksia:

Organisaatiotasolla (esim. tietojärjestelmien hankinta) 
Yksilötasolla (esim. tietojärjestelmien omaksuminen) 
Ryhmätasolla (esim. virtuaalitiimit) 
Markkinatasolla (esim. verkkokaupankäynti)

• Ainutlaatuinen tutkinto
Tavallista erikoisempia ekonomeja, joilla on 
informaatioteknologian ja kauppatieteiden osaamisen 
ohella usein myös muiden tieteiden osaamista
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Kauppatieteiden kandidaatti, 180 op

• Yleisopinnot, 10 op 
• Tietojärjestelmätieteen opinnot, 86 op 
• Kauppatieteellinen kokonaisuus, 25-28 op 

Liiketoimintaosaamisen perusteet tai 
taloustiede

• Viestintä- ja kieliopinnot, 20 op 
Äidinkieltä 6 op, toista kotimaista kieltä 4 op, 
vierasta kieltä 10 op

• Valinnaiset opinnot, 36-39 op
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Esimerkkejä uusien opiskelijoiden
kursseista syksyllä 2018
• Yliopisto-opiskelu ja 

opintojen suunnittelu
• Palvelumuotoiluprojekti
• Johdatus 

tietojärjestelmätieteeseen
• Tietokone ja tietoverkot 

työvälineenä
• Johdatus 

sovelluskehitykseen
• Tietojärjestelmien 

kehittäminen
• Markkinoinnin perusteet
• Academic reading
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Kauppatieteiden maisteri, 120 op

• Tietojärjestelmätieteen 
opinnot (80 op)

• Viestintä- ja kieliopinnot 
(10 op)

• Opintokokonaisuus 
(0-30 op)

• Valinnaisia opintoja 
(0-30 op)

• Mahdollisuus tehdä 
myös kansainvälinen 
tutkinto
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Opiskelijavalinta 
opintopolku.fi

• Haku kerran vuodessa 
keväisin

• Ei valintakoekirjoja
• Opiskelijaksi voi päästä: 

todistuspisteillä, 
valintakokeella, edellisten 
yhdistelmällä tai avoimen 
väylän kautta

• Maisterivalinta
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”Yllätyksenä tuli mahtavien 
ihmisten lisäksi se, kuinka hienoa 
yliopistossa on opiskella, varsinkin 
kun oma kiinnostus alaa kohtaan 
on suuri. Mielenkiintoiset luennot 
menevät kuin siivellä, 
tietojärjestelmätieteen koen siis 
olevan oma ala. Sen ainutlaatuinen 
yhdistelmä tietotekniikan ja 
kauppatieteiden opintoja on 
kultainen mahdollisuus.”
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”Päädyin opiskelemaan 
tietojärjestelmätiedettä sattuman 
kautta. Opinnot ja tiivis yhteisö 
kuitenkin veivät mennessään. 
Opinnot ovat antaneet laajan 
ymmärryksen IT-alasta, ja sopiva 
määrä vapautta on kasvattanut 
vastuullisuuteen. Täältä on hyvä 
jatkaa elämässä eteenpäin.”
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TIETOTEKNIIKKA
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• Luonnontieteiden kandidaatti, 180 op

• Filosofian maisteri, 120 op
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Tietotekniikka

• Tietotekniikka tähtää tietoteknisten järjestelmien 
rakenteen ja toiminnan teoreettisen ymmärtämiseen ja 
käytännön sovelluksiin:

Vaativien ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus
Tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja hallinta
Teknologian hyödyntäminen koulutuksessa
Laskennalliset menetelmät (teollisuus, luonnontieteet, 
data-analyysi, …)

• Tutkinto vahvaan osaamiseen
Taitavia tietotekniikan tuntijoita, jotka rakentavat 
tulevaisuuden yhteiskunnan puitteita yhdistämällä 
matemaattis-luonnontieteellistä ja teknistä osaamista
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Luonnontieteen kandidaatti, 180 op

1413.11.2018

• Yleisopinnot, 3 op 
• Tietotekniikan opinnot, 96-100 op 
• Muiden aineiden opintoja, 25-30 op 

Matematiikkaa vähintään 4 op
Lisäksi lisää matematiikkaa tai mikä tahansa JY:n
tarjoama perusopintokokonaisuus

• Viestintä- ja kieliopinnot, 10 op 
Äidinkieltä 2 op, toista kotimaista kieltä 2 op, 
vierasta kieltä 2 op, valinnaisia tieteellisen 
viestinnän kursseja 4 op

• Valinnaiset opinnot, 37-46 op
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Esimerkkejä uusien opiskelijoiden 
kursseista syksyllä 2018

1513.11.2018

• Yliopisto-opiskelu ja 
opintojen suunnittelu

• Ohjelmointi 1
• Tietokoneen rakenne ja 

arkkitehtuuri
• Tietokone ja tietoverkot 

työvälineenä
• Web-julkaiseminen
• Tietokoneavusteinen 

laskenta ja visualisointi
• Calculus 1
• Academic reading

Kuvakaappaus Ohjelmointi 1 –kurssin 
harjoitustyöstä. Lisää esimerkkejä:
https://www.youtube.com/watch?v=-qBQ5CmF5ps
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Filosofian maisteri, Ohjelmisto- ja 
tietoliikennetekniikka, 120 op
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• Tietotekniikan opinnot (80 op)
• Valinnaisia opintoja 

(40 op)
• Tyypillisiä suuntautumiskohteita:

Ohjelmistotekniikka
Tietoliikenne ja IoT (”esineiden internet”, engl. 
Internet of Things)
Ohjelmointikielten periaatteet
Pelit ja pelillisyys
Sensoriverkot
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Filosofian maisteri, 
Koulutusteknologia, 120 op
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• Tietotekniikan opinnot (70 op)

• Muut vaadittavat opinnot (50 op):
Opettajan pedagogiset opinnot, ts. 
aineenopettajan pätevyys

Toisen opetettavan aineen perus- ja 
aineopinnot
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Filosofian maisteri, Sovellettu 
matematiikka ja laskennalliset 
tieteet, 120 op

1813.11.2018

• Tietotekniikan opinnot (90 op)

• Matemaattiset opinnot (30-60 op):
Matematiikka

Matematiikka ja tilastotiede 

• Valinnaisia opintoja
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Opiskelijavalinta opintopolku.fi

• Perusvalinta (”kandidaattivalinta”)
Seuraava haku keväällä 2019
Ei valintakoekirjoja
Opiskelijaksi voi päästä: todistuspisteillä, 
valintakokeella, edellisten yhdistelmällä tai 
avoimen väylän kautta; lisäksi esim. 
menestymällä tietyissä kilpailuissa

• Aineenopettajakoulutukseen erillinen 
hakukohde

Edellyttää soveltuvuuskoetta
• Maisterivalinta
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MAISTERIOHJELMAT
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• Kognitiotieteen maisteriohjelma, 120 op

• Kyberturvallisuuden maisteriohjelma, 120 op

• Turvallisuus ja strateginen analyysi –maisteriohjelma, 120 op
13.11.2018
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Kognitiotieteen maisteriohjelma 
(120 op)
• Kognitiotieteen maisteriohjelma kouluttaa opiskelijasta 

monitieteisen ihmisen ja teknologian 
vuorovaikutussuunnittelun osaajan.

• Kognitiotieteessä ollaan kiinnostuneita ihmisen ja teknologian 
vuorovaikutuksesta. Kognitiotieteessä tutkitaan esimerkiksi 
miten ihmisen muisti, ajattelu, oppiminen ja havaitseminen 
vaikuttavat teknologian suunnitteluun ja käyttöön.

• Kognitiotiede on luonteeltaan monitieteistä eli se yhdistelee 
esimerkiksi tietojenkäsittelytieteitä, psykologiaa, neurologiaa, 
kulttuurin ja taiteiden tutkimusta, filosofiaa ja kielitiedettä.

• Maisteriohjelmasta valmistuu filosofian maisteriksi (FM).
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Kyberturvallisuuden maisteriohjelma 
(120 op)

• Kyberturvallisuuden koulutuksessa tarkastellaan 
sähköistä ja verkossa toimivaa yhteiskuntaa eli 
kybermaailmaa ja sen turvallisuutta.

• Kyberturvallisuuden maisteriohjelman tavoitteena on 
tarjota opiskelijalle vankka osaaminen työskentelyyn 
kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa 
johtamis- ja kehittämistehtävissä.

• Painopistealueita ovat kyberturvallisuuden suunnittelu, 
johtaminen ja tietoturvallisuusriskien hallinta niin 
johtamisen kuin teknologiankin näkökulmasta.

• Maisteriohjelmasta valmistuu filosofian maisteriksi 
(FM).
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Turvallisuus ja strateginen analyysi –
maisteriohjelma (120 op)
• Maisteriohjelmassa koulutetaan laaja-alaisia turvallisuuden 

asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida turvallisuuteen 
vaikuttavia muutoksia ja ilmiöitä globaalissa ympäristössä.

• Maisteriohjelman opinnoissa käsitellään 
turvallisuusympäristöä ja sen muutosta, kriisejä ja konflikteja 
sekä globalisaation, teknologian kehittymisen ja digitalisaation 
merkitystä niihin.

• Keskeinen osa maisteriohjelmaa on myös strategisen 
analyysin osaaminen: maisteriohjelma tarjoaa valmiudet 
turvallisuuteen liittyvän tiedon hankintaan, käsittelyyn ja 
analysointiin, jotta monimutkaisen turvallisuusympäristön 
ymmärtäminen, hallinta ja ennustaminen on mahdollista.

• Maisteriohjelmasta valmistuu filosofian maisteriksi (FM).
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IT CREW -opiskelijalähettiläät
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Olemme IT-tiedekunnan opiskelijoita 
– meiltä saat tietoa IT-alan opinnoista, 
opiskelijaelämästä ja työmahdollisuuksista.

Vierailemme kouluissa. 
Tänään löydät meidät 
Agoran aulasta - tuu
moikkaan! 

Seuraa meitä: @jyu.it
#ITopiskelijalähettiläät
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Kiitos! Kysymyksiä?
Ota yhteyttä:

it-studyaffairs@jyu.fi
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