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Tietotekniikan laitoksella on käynnistetty syksyllä 2010 strategiatyö opetussuunnitelman 

uudistamiseksi. Alla oleva kaavio on hahmotelmakooste marraskuun 2010 loppuun 

mennessä tehdystä työstä, joka vielä keskittynyt kandidaattivaiheeseen. 
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Opintohallinnollisesti kandidaatin pääaine on yksi kokonaisuus, jonka omistajana toimii 

cum laude -tentaattori. Pääainekokonaisuuden koonnissa vaaditaan kaikille tietotekniikan 

opiskelijoille asetetut yhteiset opinnot sekä jonkin urapolun kandidaattimoduuli. 

Kandidaattivaiheessa valitun urapolun ei tarvitse olla lopullinen maisterivaiheen urapolku, 

vaan rakennemalli tukee aidosti kaksiportaisuutta myös JY/ITK:n sisällä ja täten 

mahdollistaa urapolun muutoksen ilman opiskelijalle näkyvää haittaa lukuun ottamatta 

valinnaisuuden vähenemistä. 

 

Maisterivaiheen opintohallinnon malli on vielä keskustelematta. Käytännössä 

vaihtoehtoina ovat nykyisiin tai nykyisenkaltaisiin suuntautumisvaihtoehtoihin perustuva 

hallintomalli tai urapolkuihin perustuva nykyisiä suuntautumisvaihtoehdon rajoja 

uudistava malli.  
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Kandidaattivaiheessa kaikilla opiskelijoilla on tietyt yhteiset pääaineopinnot. Nämä 

tullaan määrittämään kolmen urapolun (työniminä teknologiakehitys, laskennalliset 

tieteet sekä inhimillinen teknologia) erillisten työryhmien leikkauspinnasta. 

Pääaineopintojen määrittämiseksi on lähdetty ACM:n Computer Science Curriculum 

2008:a. ACM:n yleisen kehyksen pohjalta on työstetty kunkin urapolun vaatimia 

osaamistavoitteita sekä nykyisten opintojen osumista näihin vaatimuksiin. Yleisluoteisina 

osaamistavoitteina kaikille urapoluille on löydetty seuraavia: 

 

 Vahva perusohjelmointitaito 

 Algoritmiikan ja yleisen laskettavuuden soveltamistaito 

 Tietokoneen teoreettisen rakenteen ja arkkitehtuurin ymmärrys 

 Käyttöjärjestelmien perustoiminnallisuuden ymmärrys 

 Langattomien sekä kiinteiden tietoliikenneverkkojen ja tiedonsiirron vahva 

ymmärrys 

 Käyttäjälähtöisen sovelluskehityksen soveltaminen 

 Tietokonegrafiikan menetelmien ja keinojen ymmärrys 

 Tietokantojen ja sähköisen tiedon tallentamisen soveltaminen 

 Ammatillinen vakuuttavuus (ammattietiikka, IP-asiat, tietoturva, IT-historia) 

 

 

 

Kandidaattivaiheen sisältöjen määrittämisen jälkeen seuraavaksi haasteeksi nousee 

maisterivaiheen opintojen koostaminen ja ryhmittely Bolognan prosessin mukaisen 

kaksiportaisen tutkintojärjestelmän aidoksi mahdollistamiseksi. Tammikuusta 2011 

alkaen tietotekniikan maisterikoulutukseen voidaan valita opiskelijaksi minkä tahansa 

alan hyvin suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella
1
. Vastaavasti huomioitavia asioita 

tulee vastaan muualla suoritetun ”soveltuvan” alemman korkeakoulututkinnon 

suorittaneilla sekä urapolkuaan vaihtavilla. Kullekin edellisistä ryhmistä tulee voida 

koostaa ylempi tutkinto siten, että tutkinnon ulkopuoliseksi jäävä osuus, ns. siltaopinnot, 

jäisivät mahdollisimman pieneksi. Edellinen tarkoittaa väistämättä sitä, että ylemmän 

tutkinnon vapaavalintaisten opintojen koria on voitava käyttää tietotekniikan oppiaineen 

perus- ja aineopintojen suorittamiseen. 

                                                 
1
 Valintamenettelyssä nojaudutaan ainoastaan tutkintotodistukseen. Huonoin arvosanoin suoritetun 

tutkinnon tehneelle korvaavaksi väyläksi on erikoistapausvalinta, johon kuuluu soveltuvuuskoe. 
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