
LifeTech-opas
Opas kandeille Life Science Technologies 
-maisteriohjelman pääaineen valintaan



Yleistä

Mikä on LifeTech?

Life Science Technologies-maisteriohjelma kouluttaa 
diplomi-insinöörejä, joilla on taidot kehittää innovatiivisia ratkaisuja, 
jotka tukevat ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Ohjelma sisältää 6 
pääainetta:

1. Bioinformatics and Digital Health
2. Biomedical Engineering
3. Biosensing and Bioelectronics
4. Biosystems and Biomaterials Engineering
5. Complex Systems
6. Human Neuroscience and Technology

Kuka ohjelmaan pääsee?

Ohjelmaan on suora pääsy bioinformaatioteknologian 
kandiohjelmasta. Tarkemmat ohjeet löytyvät aalto.fi:stä: Continuing 
studies in the Master's Programme in Life Science Technologies | 
Aalto University (viitattu 27.2.2023)

Mitä tämä opas sisältää?

Opas on koottu maisteriohjelman opiskelijoille Telegramissa 
lähetetyn Google Forms-kyselyn pohjalta. Kyselyyn on kerätty 
vastauksia vuosina 2021 ja 2022. 

Oppaasta löydät vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 

- Miksi opiskelija on valinnut kyseisen pääaineen?
- Mikä pääaineen opiskelussa on ollut parasta?
- Mitkä kandikurssit ovat hyödyttäneet maisterissa?
- Minkälaisiin töihin pääaineen opiskelijat päätyvät?

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-life-science-technologies/continuing-studies-in-the-masters-programme-in-life-science-technologies
https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-life-science-technologies/continuing-studies-in-the-masters-programme-in-life-science-technologies
https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-life-science-technologies/continuing-studies-in-the-masters-programme-in-life-science-technologies


Bioinformatics and Digital Health (1/2)

1. Miksi valitsi pääaineen?
- Vastauksissa korostui mielenkiinto koneoppimiseen, tämän 

hyödyntäminen biologisten ongelmien ratkaisemisessa sekä yleinen 
kiinnostus koodaamiseen. Biokurssit, matematiikka ja data-analyysi ovat 
tasapainossa ohjelmoinnin kanssa.

2. Mikä on parasta? Minkälaisia haasteita?
- Pääaineen koneoppimiskurssit on mielletty varsin hyviksi. Uusien 

datankäsittelymenetelmien oppiminen ja näiden toimintaperiaatteiden 
ymmärtäminen on koettu kiinnostavaksi. Haasteellisena on pidetty 
biologisen osaamisen kerryttämistä tasolle, jolla siitä olisi hyötyä 
käytännön ongelmien ratkaisemisessa. Menetelmien opetus on paikoin 
hyvin teoreettista, minkä vuoksi esimerkkejä tai mallitapauksia 
menetelmän soveltamisesta on vähänlaisesti.

3. Suosikkikurssit?
- Modelling Biological Networks
- Computational Genomics
- ML Advanced Probalistic Methods
- Computational Methods in Stochastics
- High Throughput Bioinformatics
- ML Supervised methods
- Deep Learning

4. Tärkein kokonaisuus?
- Koneoppimisen hyödyntäminen biologisten ilmiöiden mallintamiseksi ja 

tutkimiseksi. Biologisen datan ymmärtäminen ja analysointi.



Bioinformatics and Digital Health (2/2)

5. Mitä opiskelet pääaineesi ulkopuolella?

- Pääaineen ulkopuolella opiskellaan pääsääntöisesti koneoppimista, 
tietotekniikkaa, muita LifeTech-ohjelman pääainekursseja, kuten 
neurotiedettä, tai pääainetta vastaavia tai sivuavia yksittäisiä kursseja.

6. Kandikurssit

- Yleisesti hyödyllisenä on pidetty seuraavia kandikursseja: 
- Data Science, Machine Learning, CS-kurssit, Biologisten ilmiöiden 

mittaaminen

- Matematiikasta korostuvat erityisesti: 
- Lineaarialgebra, Differentiaali- ja integraalilaskenta 3, Stochastic 

Processes, Statistical Inference

7. Työllistyminen

- Mikä kiinnostaa?
- Koneoppimista ja biodataa yhdistävät jatko-opinnot. 
- Koodaaminen ja tiimityöskentely kiinnostavissa työtehtävissä 

nousivat esille vastauksissa. Työnimikkeinä esimerkiksi 
bioinformaatikko, tutkija ja data scientist kiinnostivat erityisesti. 
Yleisesti terveysteknologia-ala tai työskentely geenien parissa 
kiinnosti vastaajia.

- Millaisena näet uramahdollisuudet?
- Uramahdollisuudet ovat monipuoliset, sillä opinnot ovat 

sovellettavissa laaja-alaisesti. Osa paikoista pitää kuitenkin osata 
itse löytää. Esimerkiksi data scientistin nimikkeellä löytää usein 
enemmän paikkoja kuin bioinformaatikon.



Biomedical Engineering (1/2)

1. Miksi valitsi pääaineen?
- Pääaineessa opiskelijoita kiinnostaa lääketieteellinen kuvantaminen ja 

aivojen toiminnan ymmärtäminen fysikaalisella tasolla yhdistettynä 
laitetekniikkaan ja signaalinkäsittelyyn. Opinnot ovat monipuoliset, 
sisältävät kattavasti fysiikkaa ja biologiaa ja mahdollistavat 
erikoistumisen itseä kiinnostaviin kokonaisuuksiin.

2. Mikä on parasta? Minkälaisia haasteita?
- Parasta:  

- Yleisesti pääaineen kurssit saivat paljon kehuja vastaajilta. 
Aiheet koetaan mielenkiintoisiksi ja opettajat erittäin 
asiantunteviksi ja kurssien teemoja lähestytään monesta 
näkökulmasta. Pienet ryhmäkoot myös mahdollistavat 
paremman tuen opiskelijoille.

- Haastavinta: 
- Työmäärä kursseilla on paikoin huomattava. Osa konsepteista 

on erittäin abstrakteja, teoreettisia ja matemaattisia tehden 
niistä vaativia. 

3. Suosikkikurssit?
- Principles of Biomedical Imaging
- Medical Imaging
- Mapping, Decoding and Modeling the Human Brain

4. Tärkein osaamiskokonaisuus
- Pääaineen tärkeimpinä osaamiskokonaisuuksina pidetään 

kuvantamisprosessin ymmärtämistä ja siihen liittyvien laskennallisten 
toimenpiteiden suorittamista. Erilaiset kuvantamismenetelmät ja näiden 
sovellukset sekä kyky luoda erilaisia rekonstruktioita 
kuvantamislaitteiden tuottamasta raakadatasta koettiin myös tärkeäksi.



Biomedical Engineering (2/2)

5. Mitä kursseja opiskelet pääaineesi ulkopuolella?

- Pääaineen ulkopuolella opiskellaan pääasiallisesti pääaineeseen 
mahtumattomia pääaineen kursseja, muiden LifeTech-ohjelman 
pääaineiden kursseja sekä matematiikkaa. Myös tuotantotalous koetaan 
opintoja tukevana.

6. Mitä kandikursseja suosittelet?

- Kanditason matematiikan kursseista suositellaan käytäväksi 
Lineaarialgebra, Matriisit sekä Todennäköisyys ja Tilastotiede. 
Pääaineessa käytetään paljon Matlabia, joten sen käyttöä opettava 
kurssi on suositeltava: hyvä esimerkkikurssi on Sovelletun matematiikan 
tietokonetyöt. Myös kurssit Sähkömagnetismi, Sähkömagneettisen 
kenttäteorian perusteet ja Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet 

koettiin hyödyllisiksi.

7. Työllistyminen

- Millaiset työtehtävät kiinnostaa?
- Vastaajia kiinnostivat lääketieteellisten kuvantamismenetelmien 

tutkimus ja tuotekehitys, sairaalafyysikon työt sekä erilaiset 
asiantuntijatehtävät ja konsultointi.



Biosensing and Bioelectronics (1/2)

1. Miksi valitsi pääaineen?
- Pääaineessa kiinnostaa biosensoreiden kehittäminen 

tautidiagnostiikassa sekä suorat sovellukset biologian kanssa.

2. Mikä on parasta? Minkälaisia haasteita?
- Parasta:

- Opinnoissa koettiin mielekkääksi kurssisisällöt, joissa mennään 
todella syvälle esimerkiksi materiaalitieteisiin ja bioelektroniikkaan. 
Opetussisältö edustaa myös paikoin viimeisintä teknologiaa ja 
tutkimusta.

- Haasteita:
- Haastavaksi koettiin monien kurssien suuntaaminen 

koneoppimisesta, ohjelmoinnista ja signaalinkäsittelystä 
kiinnostuneille opiskelijoille. Biologinen ja kemiallinen näkökulma 
biosensoreihin saattaa jäädä vähäisemmälle. Koska ala on erittäin 
nopeasti kehittyvä, tieto vanhenee nopeasti ja nykyajassa 
relevanttien asioiden löytäminen on tavanomaista haastavampaa.

3. Suosikkikurssit?
- Biosensors 
- Biomaterial interface ja Biomaterials Science
- Methods of Bioadaptive Technology

4. Pääaineen tärkein osaamiskokonaisuus
- Tärkeimpänä osaamiskokonaisuutena pidetään kykyä ymmärtää 

(bio)materiaalien käyttäytymistä biologisessa ympäristössä. Tietoa 
voidaan hyödyntää hylkimisreaktioiden välttämiseen ja laitteiden 
hyödyn maksimoimiseen.



Biosensing and Bioelectronics (2/2)

5. Mitä kursseja opiskelet pääaineen ulkopuolella?

- Pääaineen ulkopuolella opiskellaan esimerkiksi Biomedical Engineering 
tai Human Neuroscience and Technology -pääaineiden kursseja.

6. Kandikurssit

- Kandikursseista hyödyllisiksi koettiin bio- ja materiaalitieteet sekä 
perusmatematiikka. Erityisinä mainintoina Solu- ja Molekyylibiologia, 
Biofysiikka sekä Principles of Materials Science.

7. Työllistyminen

- Kiinnostaa:
- Tutkimus, tuotekehittely tai jatko-opinnot erilaisten elektronisten 

implanttien tai lääketieteellisen kuvantamisen parissa
- Uramahdollisuudet

- Implanttien osalta yritystoiminta Suomessa on pienehköä, muualla 
Euroopassa ja maailmalla tilanne on merkittävästi parempi. 
Kuvantamisen parissa uramahdollisuudet ovat lupaavat.



Biosystems and Biomaterials Engineering 
(1/2)

1. Miksi valitsi pääaineen?
- Pääaineeseen hakeuduttiin, koska haluttiin keskittyä molekyylitason 

biologiaan opinnoissa.

2. Mikä on parasta? Minkälaisia haasteita?
- Parasta:

- Opinnoissa koettiin mielekkääksi laaja-alaisuus sekä 
molekyylibiologisen osaamisen kattava kartuttaminen.

- Haasteita:
- Ohjelmointi koettiin haastavaksi osassa pääaineen kursseista.

 

3. Suosikkikurssit?
- Laboratory Course in Biosystems and Biomaterials Engineering
- Synthetic Biology
- Cell Biology
- Medicinal Chemistry

4. Tärkein kokonaisuus?
- Pääaineen tärkeimpinä kokonaisuuksina pidettiin erilaisten mikrobien 

käyttöä bioteknologiassa ja tutkimuksessa. Geeniteknologian 
teoreettinen osaaminen sekä käytännön osaaminen labrassa koettiin 
olennaiseksi.



Biosystems and Biomaterials Engineering 
(2/2)

5. Mitä kursseja opiskelet pääaineesi ulkopuolella?

- Pääaineen ulkopuolella opiskellaan esimerkiksi Biomedical Engineering 
-pääaineen kursseja sekä muita LifeTech-ohjelman kursseja.

6. Kandikurssit

- Kandikursseista hyödyllisiksi osoittautuivat erilaiset biologian ja kemian 
kurssit. Molekyyli- ja solubiologia, bioinformatiikka ja pääaineen kemian 
kurssit ovat mainitsemisen arvoisia. Lisäksi suositellaan jonkin 
laboratoriokurssin käymistä labrarutiinin kehittämiseksi.

7. Työllistyminen

- Kiinnostaa:
- Erilaiset tutkimussuuntaukset kiinnostavat. Esimerkkeinä 

solutehtaat ja geeni- tai kudosteknologia. Tuotekehittely 
implanttien ja biosensoreiden parissa nousivat myös esille.

- Uramahdollisuudet:
- Lupaavat, sillä pääaineessa saavutettua osaamista voidaan 

soveltaa monella eri sektorilla, kuten vihreän teknologian, 
ruokahuollon, lääketieteen tai muiden vastaavien saralla.



Complex Systems (1/2)

1. Miksi valitsi pääaineen?
- Pääaineessa opiskelijoita kiinnosti kurssien monipuolinen tarjonta sekä 

kurssisisällöt. Koneoppiminen, tilastotiede, ohjelmointi, matematiikka ja 
data-analyysi herättivät mielenkiintoa ja ne valmistavat lukuisiin 
työtehtäviin.

2. Mikä on parasta? Minkälaisia haasteita?
- Parasta:

- Opinnoissa koettiin parhaaksi kurssien huomattava määrä ja 
tästä syntyvä valinnanvapaus ja joustavuus. Useiden kurssien 
tentittömyys sai kehuja opiskelijoilta.

- Haasteita:
- Valinnanvara ja -vapaus koettiin myös haasteelliseksi. 

Järkevän kokonaisuuden muodostaminen miellettiin 
hankalaksi ja tulevaisuuden kannalta relevanttien kurssien 
valitsemista ei pidetty yksiselitteisenä. Haasteena mainittiin 
myös tilastotieteen ja koneoppimisen voimakas painotus.

3. Suosikkikurssit?
- Complex Networks
- Bayesian Data Analysis
- Mathematical Methods in Network Science
- Deep Learning
- Multivariate Statistical Analysis
- Life Science Technologies -projektikurssi

4. Tärkein osaamiskokonaisuus?
- Tärkeimmäksi osaamiskokonaisuudeksi nostettiin monimutkaisten 

vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteiden tutkiminen hyödyntäen 
tietojenkäsittelytiedettä, matemaattisia menetelmiä ja koneoppimista. 



Complex Systems (2/2)

5. Mitä opiskelet pääaineen ulkopuolella?

- Pääaineen ulkopuolella opiskellaan paljon matematiikkaa ja 
systeemianalyysiä. Tietotekniikka ja tietojenkäsittelytiede on myös 
suosittu pääainetta tukeva kokonaisuus.

6. Kandikurssit

- Matematiikka ja systeemitiede:
- Stochastic Processes
- Sovelletun matematiikan tietokonetyöt
- Tilastot ja todennäköisyys
- Prediction and Time Series analysis
- Statistical Inference
- Computational Science

- Tietotekniikka:
- Tietorakenteet ja Algoritmit 
- Machine Learning

7. Työllistyminen

- Kiinnostaa
- Työllistymisen suhteen mielenkiintoisina pidettiin 

erityisasiantuntijatehtäviä, joissa pääsee yhdistämään lääketiedettä 
ja ohjelmointia tai koneoppimista yleisemminkin yhteiskunnan 
tarpeisiin. Työtehtävät bioinformatiikan parissa miellettiin myös 
kiinnostaviksi.

- Uramahdollisuudet
- Työllisyysnäkymät ovat hyvät ja monipuoliset erityisesti, mikäli 

ohjelmointiosaaminen on hyvä. Pääaineessa opitut taidot ovat 
yleispäteviä monella eri alalla.



Human Neuroscience and Technology
1. Miksi valitsi pääaineen?
- Kiinnostus aivoihin ja halu oppia niistä lisää houkuttelee ihmisiä 

pääaineeseen.

2. Mikä on parasta? Minkälaisia haasteita?
- Parasta:

- Opintojen monipuolisuus ja kiinnostava selkeä kokonaisuus 
helpottavat opiskelumotivaation ylläpitämistä. Pienten 
kurssikokojen katsotaan myös mahdollistavan paremman 
kontaktin opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä.

- Haastavaa:
- Monipuolisten taitojen ja osaamisen edellyttäminen koetaan 

paikoin haasteelliseksi.

3. Suosikkikurssit?
- Information Processing in Neural Circuits
- Functional Brain Imaging
- Genesis and Analysis of Brain Signals

4. Tärkein kokonaisuus?
- Tärkeimmäksi kokonaisuudeksi nostetaan kuvantamisen eri osa-alueet, 

signaalien syntyperän ymmärtäminen, sekä niiden prosessointi, 
analysointi ja tulkinta.

5. Mitä muita kursseja opiskelet?
- Pääaineen ulkopuolella opiskellaan ei-pakollisia pääaineen kursseja, 

signaalinkäsittelyä ja data-analyysiä. Erityismainintana Special Course in 
Machine Learning: Gaussian Processes.

6. Kandikurssit
- Kandikursseista hyödyllisiksi koetaan kaikki Pythonin ja Matlabin 

osaamista kehittävät kurssit sekä Lineaarialgebra. Neurotieteen kurssit 
Helsingin yliopistolla ansaitsevat myös maininnan.

7. Työllistyminen
- Aivotutkimus kiinnostaa vastaajia.


