Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ITtukihenkilö, Ohjelmistokehittäjä
(verkkototeutus)
Laajuus: 180 osaamispistettä (osp)
Toteutustapa: Verkko
Tutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Koulutusalat: Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
Koulutus alkaa: 12.09.2022

Kiinnostaako sinua tietokoneet, kyberturva, palvelimet tai tietoverkot? IT-tukihenkilönä
pääset työskentelemään uusimpien teknologioiden kanssa erilaisissa loogista
päättelykykyä vaativissa tehtävissä. Alalla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet nyt ja
tulevaisuudessa.
Oletko kiinnostunut tietotekniikasta ja haluat työskennellä nopeasti kehittyvällä alalla?
Ohjelmistokehittäjänä suunnittelet, ohjelmoit, testaat ja dokumentoit ohjelmistoja, esim.
pelejä ja verkkosivuja. Alalla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet.

Kenelle tarkoitettu
IT-tukihenkilö tarvitsee kiinnostusta tietotekniikkaan ja pitkäjänteisyyttä
ongelmanratkaisutilanteisiin. Tekniikan kehittyessä koko ajan IT-tukihenkilön tulee olla
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valmis kouluttamaan itseään jatkuvasti. IT-tukihenkilön pitää pystyä myös priorisoimaan
työtänsä sekä pystyä toimimaan paineen alla.
Ohjelmistokehittäjän ammatin kulmakiviä ovat kiinnostus jatkuvasti kehittyvää alaa
kohtaan, pitkäjänteisyys sekä ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot. Nopeasti kehittyvät
tieto- ja viestintätekniikan laitteet ja järjestelmät tarvitsevat muutoksiin kykeneviä,
monipuoliseen työskentelyyn kykeneviä käyttäjiä ja ylläpitäjiä.
Kenelle tarkoitettu
Kouluttaudu ICT-alan osaajaksi!
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suuntautumassa tieto- ja viestintätekniikan
alalle ja haluavat vakiinnuttaa paikkansa ICT-alan vaativissa ja monipuolisissa tehtävissä.
Tutkinto soveltuu myös henkilöille, jotka ovat suunnittelemassa alanvaihtoa tai kaipaavat
osaamisen täydentämistä ja päivittämissä toimintaympäristön nopeissa muutoksissa.
IT-tukihenkilö toimii nykyaikaisten tietotekniikan laitteiden, ohjelmistojen ja verkkojen
asennus-, ylläpito-, huolto- ja tukitehtävissä yrityksissä ja organisaatioissa, esim. rakentaa
ja korjaa tietokoneita. Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja
palveluhenkisyyttä.
Ohjelmistokehittäjä suunnittelee, ohjelmoi, testaa ja dokumentoi ohjelmistoja, esim. pelejä
ja verkkosivuja. Hän toimii ohjelmistokehitystiimin jäsenenä työskennellen
asiakaslähtöisesti. Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisu- ja
yhteistyötaitoja.

Pääsyedellytykset
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Hyrian opiskelijavalinnoissa käytetään alasta riippumatta 30 pisteen arviointiskaalaa.
Arviointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen: Motivaatio, Opiskeluvalmiudet ja
Työelämävalmiudet. Kunkin osa-alueen maksimipisteet ovat 10 pistettä.
Pisteytyskriteereissä on suoraan hakemuksesta arvioitavia tietoja sekä erillisen
soveltavuuskokeen tai haastattelun perusteella arvioitavia kohtia. Tämän lisäksi koulutus/tutkintokohtaisesti voi olla käytössä ennakkotehtävä/-tehtäviä, jolla karsitaan suurista
hakijamääristä haastateltavaksi pyydettävät hakijat.

Motivaatiota mittaamalla pyritään selvittämään, miksi opiskelija hakeutuu koulutukseen ja siten
tunnistamaan motivoituneet opiskelijat.
Työelämätaitojen mittaamalla pyritään arvioimaan hakijan soveltuvuutta alalle sekä yleisiä
työelämätaitoja.
Opiskeluvalmiuksia mittaamalla halutaan kartoittaa opiskelijalla olevia valmiuksia ammatillisessa
koulutuksessa suoriutumiseen.
Kielitaito osoitetaan kielikokeella tai vastaavalla todistuksella, mikäli äidinkieli on muu kuin suomi.

Kielikoe
Hyrian opetuskieli on suomi. Hakijan kielitaito tulee olla alan vaatimukset täyttävä. Kyseessä
olevan alan kielitaitotason vaatimus on A2.2.
Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi. Voit osoittaa suomen kielen
osaamisesi ilman kielikoetta, jos sinulla on:
1. Yki-todistus arvosanalla 3
2. Valtionhallinnon kielitutkinto arvosanalla Hyvä
3. alle 3 kuukautta vanha Valman tai koto-koulutuksen kielitodistus, jossa kielitaitotason
vaatimus on A2.2
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4. perusopetuksen päättötodistuksessa S2-opinnot vähintään arvosanalla 7
5. suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus
6. suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto
Lähetä kielitaidon osoittavat todistukset internetin kautta. Mene osoitteeseen
www.turvaposti.fi ja kirjoita ”Lähetä turvapostia vastaanottajalle”-kohtaan
hakemusliitteet@hyria.fi ja paina lähetä. Sitten voit lähettää liitteet. Älä käytä tavallista
sähköpostia.
Liitteiden on oltava perillä viimeistään viisi työpäivää ennen kielikoepäivää. Saat tiedon,
riittävätkö todistuksesi osoittamaan kielitaitosi vai tuleeko sinun osallistua kielikokeeseen.
Kielikokeet järjestetään joka kuukauden 1. tiistai klo 9-14. Paikka ilmoitetaan kutsussa.

Toteutus
Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti verkko- ja etäopiskeluna sekä työpaikalla
järjestettävänä koulutuksena. Koulutuksessa hyödynnetään runsaasti erilaisia verkkooppimisympäristöjä.

Aikataulu
Koulutukseen saattaa sisältyä muutama lähiopetuspäivä Hyria Riihimäen yksikössä,
osoitteessa Sakonkatu 1, 11100 Riihimäki.

Hakeutuminen
Hakijoille lähetetään esitehtävä elokuussa 2022. Tehtävän palautus oppilaitokseen ohjeiden
mukaisesti elokuun 2022 loppuun mennessä. Esitehtävät käydään läpi ennen koulutukseen
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valintaa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Koulutus alkaa 12.9.2022.

Koulutuksen hinta
Hinta: 0€
Oppivelvollisuuden lain piirissä olevat opiskelijat
Koulutus on maksuton oppivelvollisuuslakia koskeville opiskelijoille sen kalenterivuoden
loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee seuraavia:
opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
tutkintoon kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet
Oppivelvollisuuslaki koskee pääosin vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneitä henkilöitä.
Oppivelvollisuuslaista voi lukea lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.
Muut opiskelijat
Myös muille opiskelijoille itse koulutus on maksutonta. Kustannuksia saattaa aiheutua
kuitenkin seuraavista:
opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
tutkintoon kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet
Oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin opiskelija kustantaa itse.

Opiskele yksilöllisesti (HOKS)
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Sinulle laaditaan opintojen alussa opiskelusuunnitelma, jonka mukaan opintosi etenevät.
Opintojen sisältöön ja kestoon vaikuttaa mm. alan aiempi koulutuksesi ja osaamisesi.
Jos sinulla on riittävä alan ammatillinen osaaminen, voit osoittaa ammattitaitosi suoraan
näytöissä ilman koulutukseen osallistumista. Opiskelusuunnitelmasta käytetään nimeä
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Oppisopimus
Koulutus on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena, johon hakeudutaan täyttämällä
sähköinen taustatietolomake. Huomioithan, että sinulla tulee joko olla olemassa oleva
työsuhde, olet yrittäjä tai olet jo sopinut tulevan työnantajan kanssa mahdollisesta
oppisopimuskoulutuksesta. Lomakkeessa kysytään työpaikan tiedot.
Työsuhteinen oppisopimus: HAKULOMAKE
Yrittäjän oppisopimus: HAKULOMAKE

Peruutusehdot
Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus voidaan tehdä
viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Jos opiskelija on aloittanut
koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen
aloittamiseen. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.
Maksullisissa koulutuksissa veloitamme koko opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen valittu
jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija
keskeyttää koulutuksen.
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Peruutusehdot eivät koske oppisopimusopiskelijaa.
Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen sisältöä, siirtää koulutuksen ajankohtaa sekä
peruuttaa koulutus.

Jatko-opintomahdollisuudet
Voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai ammatti- sekä
erityisammattitutkinnossa. Mahdollisia jatko-opintoja ovat esimerkiksi insinööriopinnot.

Tälläisiin töihin voit päästä
IT-tukihenkilön työpaikkoja ovat esimerkiksi tietokone-, tietoliikenne- ja elektroniikka-alan
yritykset, teollisuuslaitokset, sairaalat ja huoltoliikkeet. IT-tukihenkilö asentaa ja huoltaa
esimerkiksi tietokoneita, rakentaa tietoverkkoja ja -järjestelmiä.
Ohjelmistokehittäjät työllistyvät ohjelmistotuotannon erilaisiin tehtäviin. Varsinaisten
ohjelmointitöiden lisäksi työtehtäviä voivat olla esimerkiksi ohjelmistojen suunnitteluun,
testaukseen ja ylläpitoon liittyvät työt.

Lisätietoja koulutuksesta
Lisätietoja saat Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta:
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteet

Lisätietoja:
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Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti:
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Teemu Kilpeläinen
Kouluttaja
Puhelinnumero
0405845284
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Ota yhteyttä
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