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Lukijalle

Tervetuloa opiskelemaan
Rovaniemen ammattikorkeakouluun!

O

pintojen sujuva eteneminen
edellyttää, että opiskelija voi elämässään kaikin puolin hyvin. Hyvinvointiin kuuluu opintomenestyksen lisäksi
terveys, taloudellinen turvallisuus, tasapainoiset perhe- ja muut ihmissuhteet, riittävä
lepo ja virkistys, harrastustoiminta yms.

ja yhdistysten toiminta ovat luonnollisesti myös ulottuvillasi. Samoin Rovaniemen
sekä koko Lapin luonto odottaa sinua. Voit
käyttää palveluita ja luonnon tarjoamaa virkistystä hyvinvointisi säilyttämiseen ja parantamiseen.
Elä täyttä, tasapainoista opiskelijaelämää!

Ammattikorkeakoulu järjestää edellytykset
opintoihisi. Opiskelijakunta Camos puolestaan tuottaa sinulle moninaisia harrastus- ja
virkistyspalveluita, osittain korkeakoulun taloudellisella tuella. Rovaniemen kaupungin
terveydenhoitopalvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä seudulla toimivien seurojen

Toivotan sekä opiskelijoille että henkilöstölle hyvää
lukuvuotta 2007–2008
Pentti Tieranta
Rehtori
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Opiskelijakunnan tervehdys
Tervetuloa opiskelemaan Rovaniemen ammattikorkeakouluun. Olet tehnyt hyvän valinnan, jonka me olemme tehneet vuosi, kaksi sitten. Toivommekin, että tulet viihtymään Rovaniemellä.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Camos on täällä Sinua varten, auttamassa ja tukemassa sinua niin opinnoissasi kuin
vapaa-ajan elämässäkin.
Opiskelijakunnan tehtävänä on valvoa opiskelijoiden oikeusturvaa, osallistua RAMKin päätöksen tekoon, kehittää yhdessä henkilöstön kanssa koulutusta, antaa lausuntoja sekä ennen
kaikkea saada omalta osaltaan opiskelijat viihtymään paremmin Rovaniemellä ja Rovaniemen
ammattikorkeakoulussa. Valtakunnallisesti Camos vaikuttaa olemalla Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien Liitto - SAMOK ry:n yksi
jäsenjärjestö.
Opiskelijakunnan jäseneksi liityt yksinkertaisesti maksamalla jäsenmaksun. Samalla liityt myös
SAMOK:n jäseneksi ja vastineeksi saat virallisen opiskelijakortin, joka oikeuttaa sinut alennuksiin mm. Matkahuollossa (-50 %), VR:llä (50 %), SRM:llä ja näiden lisäksi käytettävänäsi
on muita valtakunnallisia ja paikallisia etuuksia,
kuten alennuksia esim. liikuntapalveluista, vaateliikkeistä ja ravintoloista. Jäsenenä saat myös
eri yksiköissä edullisempia kahvila-, kirjakauppaja kopiopalveluja.



Opiskelijakunnan päätäntävaltaa käyttää sen edustajisto, joka koostuu eri koulutusalojen opiskelijoista.
Edustajisto valitsee opiskelijakunnalle hallituksen joka
vastaa opiskelijakunnan toiminnasta. Hallituksessa
jokaisella on oma vastuualueensa ja opiskelijakunta
tekee aktiivisesti yhteistyötä RAMKin eri yksiköiden ja
muiden paikallisten opiskelijajärjestöjen kanssa. Camos järjestää jäsenilleen liikuntapalveluja ja muita vapaa-ajan huvituksia. Tarjoamistamme palveluista tai
muista jäsenasioista saat tietoa tuutoreilta tai ottamalla suoraan yhteyttä meihin.

Antoisaa opiskeluaikaa Rovaniemen ammattikorkeakoulussa toivottaen,
Anniina Kuoksa
Hallituksen puheenjohtaja
Rovaniemen ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta Camos
pj.camos@ramk.fi
GSM 040 722 4249
Rovaniemen ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta Camos
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
Email: camos@ramk.fi
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1 Rovaniemen ammattikorkeakoulu
1.1 Suomen koulutusjärjestelmän
rakenne

1.2 Rovaniemen ammattikorkeakoulun
tehtävä

Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat yhdessä korkeakoululaitoksen. Ammattikorkeakouluopinnot tarjoavat
käytännönläheisen korkeakouluvaihtoehdon,
joka vastaa työelämän tarpeita. Ammattikorkeakoulussa opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta.

Rovaniemen ammattikorkeakoulu huolehtii Lapin keskeisimpien elinkeinoalojen ammattikorkeakoulutasoisesta opetuksesta, soveltavasta
tutkimuksesta ja kehittämisestä koko maakunnassa. Ammattikorkeakoulu tukee maakunnan
perinteisillä ja uusilla käynnistyvillä aloilla toimivia yrityksiä sekä vaalii väestön terveydellisesti ja sosiaalisesti kestävää hyvinvointia. Toiminnassa painotetaan seutukunnan ja läänin
strategioiden mukaisia profiloitumisaloja. Toi-
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minnan keskeisiä periaatteita ovat kansainvälisyys, monialaisuus, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä verkottuminen.

Rehtori
Ammattikorkeakoulun rehtorina toimii
Pentti Tieranta.

1.3 Hallinto

Koulutusohjelmat, koulutusalat ja kampukset
Opiskelija otetaan koulutusohjelmaan tai koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoon. Koulutusohjelmien käytännön toiminnasta vastaa
koulutuspäällikkö. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on koulutusalat koottu toimialoiksi
kampuksittain. Niitä ovat Tuotantoalojen kampus, Palvelualojen kampus ja Hyvinvointialojen
kampus. Toimialojen johtamisesta vastaavat toimialajohtajat. Kaikkien koulutusalojen opetuksen kehittämistä johtaa lisäksi opetustoiminnan
kehitysjohtaja.

Ammattikorkeakoulun hallinnosta on säädetty
laissa ja asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista sekä määrätty niiden nojalla Rovaniemen
ammattikorkeakoulun säännöissä. Soveltuvin
osin hallinnossa noudatetaan, mitä on määrätty
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän säännöissä.
Ammattikorkeakoulun hallitus
Ammattikorkeakoululla on hallitus, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään ammattikorkeakoululaissa sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun johtosäännössä.
Hallituksen kokoonpano
(suluissa varaedustajat)
Puheenjohtaja rehtori Pentti Tieranta
Muun johdon edustajat:
toimialajohtaja Matti Lempiäinen
(toimialajohtaja Kerttu Oikarinen)
opetustoiminnan kehitysjohtaja Outi Hyry-Honka
(kehitys- ja palvelujohtaja Jouko Tiirola)
Opettajien edustajat:
yliopettaja Jorma Hietanen
(lehtori Ulla Kangasniemi) ja
lehtori Tero Leppänen
Muun päätoimisen henkilöstön edustaja:
virastomestari Pia Lempiäinen
(opintosihteeri Maria Palokari)
Päätoimisten opiskelijoiden edustajat 1.1.31.12.2007:
Kimmo Alaraudanjoki (Anniina Kuoksa) ja
Saara Miettunen (Anni Mänttäri)
Elinkeino- ja työelämän edustajat:
osastonhoitaja Marjatta Siira
(lehtori Katariina Pehkonen) ja
toimitusjohtaja Pirkka Salo
(yhteyspäällikkö Heikki Kontiosalo)



Opettajat
Ammattikorkeakoulussa on yliopettajia, lehtoreita, tuntiopettajia ja luennoitsijoita. Opettajien
tehtävistä on määrätty ammattikorkeakouluasetuksessa (352/2003) sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun säännöissä.
Opiskelijakunta
Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta,
Camos, johon voivat kuulua ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat (laki 351/2003, 42
a §). Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen
myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita.
Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin lain 351/2003 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin
toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä
ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia
ja henkisiä sekä opiskeluun että opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.
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2 Opiskelu ammattikorkeakoulussa
2.1 Koulutus lukuvuonna 2007-2008
Tutkinnot ovat 210 tai 240 opintopisteen laajuisia. Opiskeluaika on koulutusohjelmakohtaisesti
3,5 tai 4 vuotta. Aikuiskoulutuksessa opiskeluaika voi olla lyhyempi. Ylempään AMK-tutkintoon
johtavien koulutusten laajuus on 60 tai 90 op
ja opiskeluaika on 1 tai 1 1/2 vuotta. Koulutusohjelmat ja tutkinnot esitellään tutkintosäännössä, luku 6.

2.2 Lukuvuoden aikataulut
Lukuvuosi alkaa 1.8.2007 ja päättyy 31.7.2008.
Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen.
Lisäksi voi koulutusohjelmakohtaisesti olla opintoja kesälukukaudella.
Lukuvuoden jaksotus
1.
jakso
3.9.
2.
jakso
29.10.
3.
jakso
7.1.
4.
jakso
3.3.
5.
jakso
28.4.

– 26.10.2007
– 21.12.2007
– 29.2.2008
– 25.4.2008
– 19.6.2008

• Itseopiskeluviikot 43 ja 10
• Syyslukukauden päättäjäiset ovat perjantaina
21.12.2007
• Joululoma on viikoilla 52 ja 1
Arvosanajaoston kokoukset
Pe 14.9.2007
Pe 12.10.2007
Pe 9.11.2007
Ma 10.12.2007
Ma 14.1.2008
Pe 8.2.2008,
todistusten allekirjoituspäivä 18.2.2008
Pe 14.3.2008
Ke 21.5.2008
Pe 6.6.2008,
todistusten allekirjoituspäivä 18.6.2008

Yleiset tenttipäivät
Ma 3.9.2007		
Ma 1.10.2007		
Ma 29.10.2007		
Ma 12.11.2007 		
Ma 26.11.2007		
Ma 10.12.2007		
Ma 14.1.2008		
Ma 4.2.2008		
Ma 25.2.2008		
Ma 17.3.2008		
Ma 21.4.2008		
Ma 5.5.2008		
Ma 2.6.2008		

klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

16.30–19.30
16.30–19.30
16.30–19.30
16.30–19.30
16.30–19.30
16.30–19.30
16.30–19.30
16.30–19.30
16.30–19.30
16.30–19.30
16.30–19.30
16.30–19.30
16.30–19.30

Kesätenttipäivät:
Pe 17.8.2007
Ma 18.8.2008

2.3 Ilmoittautuminen läsnäolevaksi
tai poissaolevaksi
Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla. Poissaolon voi
keskeyttää ilmoittautumalla läsnäolevaksi seuraavan lukukauden alusta. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu läsnäolevaksi eikä poissaolevaksi hän
menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeutensa menettäneelle voidaan anomuksesta palauttaa opiskeluoikeus seuraavan lukukauden alusta
lukien. (Rovaniemen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö, 1.8.2005)
ilmoittautumisajat:

Jatkavat opiskelijat
Normiajalla opiskelevat opiskelijat
- Ilmoittautumisaika 15.4.–31.5.
- Ilmoittautuminen tehdään WinhaWillessä
Opiskelijat, jotka eivät suorita
tutkintoa normiajassa
- Ilmoittautumisaika 1.6.–30.6. tai 1.1.–13.1.
- Ilmoittautuminen tehdään WinhaWillessä
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Opiskelijat, joilla opiskeluoikeusaika
päättyy 31.7. tai 31.12.
- Opiskelijat, joilla opiskeluoikeusaika päättyy
ja jotka hakevat opiskeluoikeudelle jatkoa, ilmoittautuvat läsnäoleviksi opiskeluoikeuden
jatkon hakemuksessaan. Opiskeluoikeusajalle jatkoa saanut opiskelija ei voi ilmoittautua
poissaolevaksi.
Uudet opiskelijat, siirto-opiskelijat ja opiskelun
aloitusta siirtäneet opiskelijat
- Opiskelijat ilmoittautuvat heille lähetetyllä ilmoittautumislomakkeella ja noudattavat siinä
olevia päivämääriä ja ilmoittautumisohjeita.
Opiskelun aloitusta siirtäneiden on ilmoittauduttava 31.5 mennessä.
Lisätietoja ilmoittautumisesta sekä läsnäolevan
ja poissaolevan opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä ilmoittautumisen laiminlyönnistä johtuvasta opiskeluoikeuden menettämisestä
löytyy osoitteesta:
www.ramk.fi/opiskelijoille/opiskelu RAMKissa.

2.4 Opintojen rakenne
Ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa ammattikorkeatutkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Tavoitteena on, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut työskentelee
itsenäisesti alansa asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä tai yrittäjänä.
Ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteena on antaa
opiskelijalle valmiudet työskennellä vaativissa asiantuntijatehtävissä.
Koulutusohjelma on kokonaisuus, jossa on
yksi tai useampi suuntautumisvaihtoehto. Opiskelija valitaan suorittamaan koulutusohjelman tai
suuntautumisvaihtoehdon opintoja.
Opintojakso on opintojen sisällöllinen ja rakenteellinen perusyksikkö. Samaan asiakokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista muodostuu opintokokonaisuus. Jokaisella opintokokonaisuudella
on oma 3-4 merkkiä käsittävä tunnuksensa (esim.
YH1, HYV1) ja opintojaksolla 4-6 merkkiä käsittävä tunnus (esim. YH1A, HYV1A).
Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän
työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen
10

suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.
Perusopinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimustyöhön ja yrittäjyysopintoihin. Lisäksi
opiskelija perehtyy alansa tärkeimpiin käsitteisiin
sekä teoreettisiin ja ammatillisiin perusteisiin.
Ammattiopinnoissa perehdytään ammatillisen
tehtäväalueen asiakokonaisuuksiin ja sovelluksiin
sekä niiden tieteellisiin perusteisiin.
Ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija syventää teorian soveltamista käytäntöön, projektin
johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyötaitoja ja
sosiaalisia taitoja.
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on
syventää ja täydentää opiskelijan ammatillista
osaamista. Niillä opiskelija voi myös täydentää ja
tukea ammattikorkeakoulututkintoa sekä laajentaa sen sisältöä oman kiinnostuksensa ja yksilöllisen mieltymyksensä mukaan. Yleisten vapaasti
valittavien ja kampuskohtaisten opintojen lisäksi muiden koulutusohjelmien ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin.
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu perehdyttää opiskelijan ohjatusti alan keskeisiin käytännön
työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun laajuus on koulutusohjelmittain 30–85 op.
Opinnäytetyössä (15 op) osoitetaan valmiudet
soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä tai työelämän kehittämisessä. Opinnäytetyöhön sisältyy kypsyysnäyte,
joka osoittaa hyvää suomen kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin. Opinnäytetyöhön sisältyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen kielen taitoa.
Ylempiin AMK-tutkintoihin johtavien koulutusohjelmien opinnäytetyön tavoitteena on kehittää
ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyöhön sisältyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen kielen taitoa.
Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että kaikki
opetussuunnitelman sisältämät opintojaksot on
suoritettu hyväksytysti.
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Ammattikorkeakoulututkinnon
opintojen rakenne
OPINNÄYTETYÖ
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
AMMATTIOPINNOT
Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
PERUSOPINNOT
Koulutusohjelman perusopinnot
Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
opintojen rakenne
OPINNÄYTETYÖ
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

2.5 Opiskelu
Ammattikorkeakouluopiskelijan aktiivisuus ja vastuu oman opiskelun suunnittelusta ja opinnoissa etenemisestä on tärkeää. Opiskelu sisältää
lähiopiskelua oppilaitoksessa, harjoittelua ja itsenäistä opiskelua. Aikuisopiskelu toteutetaan pääsääntöisesti monimuoto-opiskeluna, joka voi sisältää ilta- ja viikonloppuopiskelua.
Henkilökohtainen opetussuunnitelma
Opetussuunnitelmassa (ops) esitetään tutkintoon kuuluvat opintojaksot ja niiden tavoitteet.
Tämän perusteella opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuun-

nitelman (hops), jossa opintojen kulku suunnitellaan tarkemmin, esim. valitaan suuntautuminen
ja vapaasti valittavat opinnot. Henkilökohtaista
opintosuunnitelmaa laadittaessa voidaan aikaisempia opintoja ja työkokemusta esittää hyväksiluettavaksi. Aikaisempiin suorituksiin perustuvat
hyväksiluvut on haettava ensimmäisen lukukauden aikana. Hyväksilukuohje on tässä oppaassa
luvussa 6 olevan tutkintosäännön liitteenä.
Ilmoittautuminen opintojaksoille
Opiskelijat ilmoittautuvat kaikille opintojaksoille.
Ilmoittautuminen tehdään opintorekisterin opiskelijaliittymässä WinhaWillessä osoitteessa
http://vvv.ramk.fi/winhawille/wille.asp
Aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat ensimmäisen lukuvuoden opintojaksoille lukuvuoden
alussa.Jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat seuraavan lukuvuoden opintojaksoille kevätlukukaudella.
Opiskelijat hyväksytään opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä lukuunottamatta pakollisia
opintojaksoja, joille on etusija opiskelijoilla, joiden opintosuunnitelmassa ko. opintojakso on
pakollinen. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli
opiskelija ei osallistu opintojaksolle, jolle hän on
ilmoittautunut, opintojakson arvosanaksi merkitään ’hylätty’. Ilmoittautumisen voi perua ennen
opintojakson alkamista pätevästä syystä.
Tarkempia ohjeita opintojaksoille ilmoittautumisesta ja ilmoittautumisajat osoitteesta
www.ramk.fi / opiskelijoille / opiskelu RAMKissa.
Opintosuoritusten arviointi
Opiskelija-arviointi perustuu opetussuunnitelmassa ilmaistuihin tavoitteisiin ja suoritusvaatimuksiin. Opintojakson suoritusvaatimuksiin voi
kuulua esimerkiksi tenttejä ja erilaisia kirjallisia
sekä suullisia tehtäviä. Opiskelijalla on kaksi hylätyn opintojakson suoritusmahdollisuutta ja yksi
hyväksytyn opintosuorituksen arvosanan korotusmahdollisuus. Uusintamahdollisuus on käytettävä kahden lukukauden aikana opintojakson päättymisestä. Suoritusyritykseksi lasketaan myös
ne kerrat, jolloin opiskelija ilmoittautuu tenttiin,
mutta jättää osallistumatta tai ei vastaa tehtäviin.
Opintojaksojen tenttejä järjestetään opintojak-
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sojen yhteydessä ja yleisinä tenttipäivinä. Yleisiin
tenttitilaisuuksiin on ilmoittauduttava kirjallisesti
viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää.
Opintojaksot arvioidaan asteikolla kiitettävä
(5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) - hylätty (0). Opintojakson
suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet ilmoitetaan opetussuunnitelmassa.
Opintojakson ja opintojakson osan suoritus
kirjataan sille päivämäärälle, jona suoritus on hyväksytty. Opintosuoritukset merkitään opintosuoritusrekisteriin kuukauden kuluessa suorituksen
valmistumisesta (tutkintosääntö).

sen ATK-tukihenkilöltä. Tarkempia ohjeita WinhaWillen käytöstä on osoitteessa:
www.ramk.fi/opiskelijoille/opiskelu RAMKissa.

Opintosuoritusten arvioinnin oikaiseminen
Opintosuoritusten arviointiin tai opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää arvioinnin suorittaneelta opettajalta oikaisua
14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan
tietoonsa. Opettajan päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea päätökseen oikaisua RAMKin tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun
hän on saanut päätöksestä tiedon (L351, 27 §).

RAMKin opiskelijapalveluissa hoidetaan keskitetysti opiskelijapalveluihin liittyviä tehtäviä ja niiden kehittämistä. Opiskelijapalveluihin kuuluu
seuraavia toimintoja: mm. hakutoimisto, kansainvälisen opiskelijavaihdon toimisto, avoin ammattikorkeakoulu, virtuaaliammattikorkeakoulu,
opiskelijarekisterin pääkäyttäjä, opintotukilautakunta, ura- ja rekrytointipalvelut sekä tuotantoalojen kampuksen opintosihteerit.
Opiskelijapalvelut sijaitsee Tuotantoalojen
kampuksella osoitteessa Jokiväylä 13.
Jokaisella koulutusalalla toimii opiskelijoita palveleva opintotoimisto, joiden yhteystiedot löydät
tämän oppaan lopusta.
Opintotoimistoista ja opiskelijapalveluista
opiskelija saa monipuolista opintoihin liittyvää
neuvontaa sekä erilaisia todistuksia kuten opiskelutodistukset, opintorekisterin suoritusotteet,
opiskelijakortit ja Kelan ateriakortit. Toimistoista
saa myös opintotukihakemuslomakkeita ja opintotukeen liittyvää neuvontaa.

Tutkintolautakunnan kokoonpano
Puheenjohtaja yliopettaja Rauni Koukkula,
varajäsen yliopettaja Jorma Hietanen
Lehtori Merja Vankka,
varajäsen lehtori Jouko Saraniemi
Lehtori Auli Tahiluoto,
varajäsen koulutuspäällikkö Raimo Sirviö.
Opiskelijarekisterin opiskelijaliittymä WinhaWille
Opiskelijarekisterin opiskelijaliittymässä WinhaWillessä opiskelija voi seurata omaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa ja omia opintosuorituksiaan sekä päivittää omat yhteystietonsa.
Osoitteen ja puhelinnumeron muutokset opiskelijan tulee viipymättä päivittää WinhaWilleen.
Opintosuoritukset ja osasuoritukset voi WinhaWillessä tulostaa myös paperille.
Ilmoittautuminen läsnä- ja poissaolevaksi sekä
ilmoittautuminen opintojaksoille tehdään WinhaWillessä.
Opiskelija saa WinhaWilleen henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen ja salasanan oman kampuk-
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Tutkinnon hakeminen
Tutkintoa haetaan kirjallisesti viikkoa ennen arvosanajaoston kokousta. Tutkinnon hakemisesta ja valmistumisvaiheen menettelystä on ohjeistettu erikseen.
Lisätietoja tutkinnon hakemisesta osoitteessa
www.ramk.fi/opiskelijoille/opiskelu RAMKissa.

2.6 Opiskelijapalvelut

2.7 ATK-tietoverkkopalvelut
Atk-verkkoon, opiskelijarekisteriin ja oppimisympäristöihin tarvittavat käyttäjätunnukset opiskelija saa oman kampuksen atk-tukihenkilöiltä.

2.8 Maksulliset todistukset
Tutkintotodistuksen jäljennöksestä peritään
16 €/todistus. Opinto-oppaan lisäkappaleista peritään 5 €/kpl (opiskelun alkaessa opiskelija saa
maksuttoman opinto-oppaan).
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2.9 Opintososiaaliset edut
Opintotuki
Opiskelija voi hakea opiskelujensa rahoittamiseen opintotukilain mukaista korkeakoulujen
opintotukea Kelan opintotukikeskukselta. Opintotuen myöntämisen yleisinä edellytyksinä ovat
oppilaitokseen hyväksyminen, opintojen päätoiminen harjoittaminen ja opinnoissa edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve (opintotukilaki
5 §). Tuki myönnetään kerrallaan tutkinnon normin mukaiselle opiskeluajalle. Enimmäistukiaika
210 op laajuisessa tutkinnossa on 42 kk ja 240
op laajuisessa tutkinnossa 46 kk. Ammattikorkeakouluopintoihin käytetyt tukikuukaudet ovat
osa korkeakouluopintoihin käytettävissä olevaa
70 tukikuukauden kiintiötä. Opintotukea myönnetään vähintään kaksi kuukautta yhtäjaksoisesti kestävää päätoimista opiskelua varten.
Kelan internet-kotisivuilla on yksityiskohtaista tietoa opintotuesta ja hakemuslomakkeet os.
www.kela.fi.
Opintotuen hakeminen
Opintotukihakemuslomakkeita saa opintotoimistosta, koulutusalojen toimistoista ja Kelalta. Yhteisvalinnassa hyväksytyt saavat Kelalta
esitäytetyn hakulomakkeen. Hakemus voidaan
palauttaa koulutusalan toimistoon, opintotoimistoon tai lähettää suoraan Kelan opintotukikeskukseen. Hakemus on syytä jättää heti, kun
on saanut tiedon ammattikorkeakouluun hyväksymisestä. Opintotuki voidaan maksaa takautuvasti ainoastaan hakemuksen jättökuukaudesta lähtien.
Tutkinnon muuntokoulutusohjelmissa, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa
opinnoissa sekä erikoistumisopinnoissa opiskelevat hakevat opintotuen henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella. Opiskelijat liittävät
opintotukihakemukseen selvityslomakkeen henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta ja hakemus liitteineen toimitetaan RAMKin opintotukilautakunnalle, joka antaa lausunnon opintojen
edistymisestä ja toimittaa hakemuksen edelleen
Kelan opintotukikeskukseen maksettavaksi.

Opintotuen hakeminen tutkinnon
normiajan ylittävälle ajalle
Opintotuki tutkinnon normiajan ylittävälle ajalle
haetaan uudella hakemuksella Kelalta. Opintotukihakemukseen liitetään opiskelutodistus, josta näkyy opiskelijan läsnäolohistoria sekä opiskeluoikeusajan päättymispäivä.
Kesäopintotuen hakeminen
Ammattikorkeakouluopiskelija voi saada opintotukea myös tutkintoon kuuluviin, päätoimisiin
kesäopintoihin. Kesätukikuukausia ovat kesä-,
heinä- ja elokuu. Kesäopintoihin käytettävät tukikuukaudet ovat osa tukikuukausien kokonaiskiintiötä. Kesätuki haetaan RAMKin opintotukilautakunnan kautta. Hakemukseen liitetään
selvityslomake kesäopinnoista.
Opintotuki ulkomailla opiskeluun
Opintotukea voidaan myöntää myös opintoihin
ulkomailla, mikäli opinnot sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Kelalle toimitettavaan olosuhdemuutosilmoitukseen liitetään oppilaitoksen todistus ulkomaansuoritusjaksosta.
Mikäli ulkomaanvaihto ei kuulu oppilaitoksen
vaihto-ohjelmaan, haetaan opintotuki opintotukilautakunnan kautta. Opintoraha ulkomaan opintoihin on samansuuruinen kuin kotimaassa, lainatakaus on korotettu (440 € /kk), asumislisä
voi olla korotettu (210 € /kk), mutta joidenkin alhaisen vuokratason maissa asumislisän määrä
on alhaisempi (58,87–109,23 € /kk).
Opintojen edistymisen seuranta
Ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta valvoo vuosittain kaikkien opintotuen saajien opinnoissa edistymisen. Valvonta tehdään opintosuoritusrekisterissä olevien suoritusten perusteella.
Opintojen katsotaan edistyvän riittävästi ja opintotukeen oikeutetusti, kun opiskelija suorittaa
keskimäärin 4,8 op tukikuukautta kohti (opintotukiasetus 4 §).
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Opintotuen tulovalvonta
Opintotukeen vaikuttavien tulojen valvonta tehdään kalenterivuosittain jälkikäteen verotustietojen valmistuttua opiskelijan vuoden aikana ansaitsemien tulojen perusteella. Vuositulo, jonka
opiskelija voi ansaita menettämättä opintotukioikeutta, lasketaan käytettyjen tukikuukausien perusteella: tukikuukautta kohden voi ansaita 505 € /kk ja tuetonta kuukautta kohden 1515 €
/kk. Esim. jos opiskelija nostaa tukea 9 kk, tuloraja on 9 x 505 € + 3 x 1515 € = 9090 €. Mikäli
opiskelijan vuositulot ovat suuremmat kuin näin
laskettu tuloraja, liikaa maksettu opintotuki peritään takaisin. Tuloja ei valvota kuukausittain vaan
vuosittaisen kokonaisansion perusteella. Poikkeuksena on päätoiminen työharjoittelukuukausi,
jolloin ei ole opintoraha oikeutta, mikäli päätoimisen työharjoittelun keskimääräinen kuukausipalkka on 505 €/kk tai enemmän, mutta asumislisä ja lainatakaus voidaan kuitenkin myöntää.
Opiskelija voi estää opintotuen liikamaksun perumalla etukäteen tai palauttamalla jälkikäteen Kelalle jo maksetun tuen.
Opintotukilautakunta
Ammattikorkeakoulussa on opintotukilautakunta, jonka tehtävänä on seurata opintojen
edistymistä ja antaa opintojen edistymisestä
lausuntoja Kansaneläkelaitokselle. Opintotukilautakunnan toiminta perustuu opintotukilakiin
(1994, 65, 9 § ja 9 a §).
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnassa on kahdeksan jäsentä, joista puolet on opiskelijajäseniä. Lautakunnan
puheenjohtajana toimii opetustoiminnan kehitysjohtaja Outi Hyry-Honka, puh. 020 798 5403
ja esittelijänä/sihteerinä suunnittelija Vuokko
Kononen, puh. 020 798 5404.
Ateriaetu
Kela maksaa tutkintoa suorittaville ammattikorkeakouluopiskelijoille ateriatukea yhteen ateriaan
päivässä. Myös erikoistumisohjelmissa opiskelevat voivat saada ateriaedun, mikäli ovat oikeutettuja opintotukeen.
Opiskelijat saavat 1,67 € suuruisen alennuksen opiskelija-aterioiden hinnoista kaikissa ateriatukijärjestelmän piiriin kuuluvissa opis-
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kelijaruokaloissa. Alennuksen saa esittämällä
opiskelijajärjestön jäsenkortin tai Kelan ateriatukikortin. Korttien puuttuessa alennuksen voi
saada esittämällä opiskelutodistuksen tai opiskelijakortin. Muissa kuin oman korkeakoulun
ruokaloissa tulee esittää opiskelijajärjestön jäsenkortti tai opintotukikeskuksen ateriatukikortti.
Aikuiskoulutustuki
Koulutus- ja erorahaston aikuiskoulutustuki korvaa 31.12.2002 poistuneen aikuisopintorahan. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta ja hakulomakkeita
saa rahaston kotisivuilta: www.koulutus-erorahasto.fi. Lomakkeita saa myös työtoimatoimistojen tietopalvelupisteistä.
Opiskelija-asunnot
Domus Arctica -säätiön opiskelija-asuntoja voi
hakea läpi vuoden. Asunnonhakulomakkeita saa
säätiön toimistosta, Ylikorvantie 22 A, 96300
rovaniemi, puh. 020 7699180 tai nettiosoitteesta www.urova.fi/das/.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on opiskelija-asuntoloita Kalliokummussa, Rantavitikalla, Ojanperällä sekä Jänkätiellä. Asuntohakemuslomakkeen voi palauttaa opiskelijapaikan
varmistamisen yhteydessä tai täyttämällä nettihakulomakkeen. Asuntoa voi hakea myös vapaamuotoisella hakemuksella ja lähettää sen
osoitteeseen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/
Tilapalvelu, Mirjami Palojärvi, Toripuistikko 5–7
3. krs. 96200 rovaniemi, puh. 020 798 4052.
Lisätietoja, karttoja asuntojen sijainnista ja hakulomake osoitteesta www.redu.fi/asuntolat.
Tapaturmavakuutus
Opiskelija on vakuutettu tapaturmien varalta varsinaisena opiskeluaikana ja opintoihin liittyvän työharjoittelun aikana, mikäli kyseessä ei
ole työsuhde.
Alennukset
Voimassa olevalla opiskelijakortilla saa alennuksia esim. yleisissä kulkuneuvoissa, teatterilippuhinnoista, joistakin kampaamo- ja parturipalveluista, optikkoliikkeistä jne.
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2.10 Opiskelijaterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestää Rovaniemen kaupunki. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon toimipiste sijaitsee
Saarenkylän terveysaseman tiloissa, osoitteessa
Pulkamontie 4, 96900 Saarenkylä. Sisäänkäynti
on C-ovesta (rakennuksen vasemmanpuoleisessa päädyssä). Syksyllä 2007 toimipiste siirtynee
keskustaan. Toimipisteen sijainnista tiedotetaan
oppilaitosten ilmoitustauluilla sekä osoitteessa www.ramk.fi/terveydenhuolto . Toimipiste on
avoinna ma–to klo 8.00–16.00 ja pe 8.00–14.15.
Voit hakeutua oma-aloitteisesti terveydenhoitajan vastaanotolle, kun tarvitset apua terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa tai sairastuessasi. Terveydenhoitaja tekee tarpeen
mukaan myös terveystarkastuksia sekä ohjaa
tarvittaessa eri alojen asiantuntijoille. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat myös raskauden
ehkäisyyn ja jälkiehkäisyyn liittyvät asiat, rokotukset sekä matkailuun liittyvä terveysneuvonta. Voit hakeutua vastaanotolle myös mielenterveys- tai päihdeasioissa. Opintonsa aloittaville
tehdään terveystarkastus ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on terveiden elämäntapojen näkeminen myönteisenä voimavarana opiskelijan jokapäiväisessä elämässä.
Terveydenhoitajan palvelut ovat maksuttomia.
Vastaanottoajat
Ma-pe klo 8.00-10.00 avovastaanotto ilman
ajanvarausta. Muina aikoina ajanvarauksella,
aikojen varaus puhelimitse tai sähköpostilla.
Terveydenhoitaja
Minna Lohela
puh. (016) 322 4539 (tai 322 4517)
vastaanottohuone no 39 (ja 17)
minna.lohela@rovaniemi.fi
Lääkäripalvelut
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijalla
on osoitteen mukaan määräytyvä hoitotiimi. Tiimeissä on myös päivystysaikoja hoitajille ja lääkäreille. He palvelevat arkisin ma–to klo 8–16 ja
pe 8–15. Palvelut kuuluvat myös ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille.

Sairaalakadun hoitotiimit
Ounastiimi puh (016) 322 4453
(Ounasvaara, Ounasmetsä, Ounasrinne, Pöykkölä)
Uittotiimi puh (016) 322 4454 (Keskusta,
Kirkkolampi, Yliopisto, Viirinkangas)
Kairatiimi puh (016) 322 4455 (Vanhatori,
Kivalonpuisto, Lapinrinne, Vennivaara)
Rovatiimi puh (016) 322 4456 (Kauppatori,
Korkalovaara, Vaaranlampi, Karinrakka)
Pulkamontien
Saarentiimi
Etelätiimi
Pohjoistiimi

hoitotiimit
puh (016) 322 4575
puh (016) 322 4555
puh (016) 322 4565

Päivystys ja ensiapu
Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka,
Ounasrinteentie 22, Rovaniemi.
Perusterveydenhuollon päivystys:
puh. (016) 328 2140 klo 8.00–22.00.
Päivystyspoliklinikalle tullaan hätä- ja äkillisissä sairaus- ja tapaturmatapauksissa. Päivystyspoliklinikka on tarkoitettu potilaille, joiden sairaus vaatii välitöntä hoidon arviointia ja hoitoa ja
joiden hoitoa ei voida siirtää ilman merkittävää
terveydellistä haittaa myöhemmäksi.
Päivystyspoliklinikalle ei ole ajanvarausta. Odotusaika vaihtelee ruuhkatilanteen mukaan. Tulojärjestys ei ratkaise hoitoon pääsyä, vaan
päivystyksen henkilökunta arvioi potilaiden kiireellisyysjärjestyksen senhetkisen voinnin ja sairauden laadun perusteella.
Vastaanottojen hoitotiimeissä hoidetaan myös
kiireellisiä tapauksia, joille vastaanottoaika annetaan 1–3 vuorokauden kuluessa yhteydenotosta. Rovaniemellä asuvat opiskelijat hoidetaan
kiireellisissä lääkärin hoitoa vaativissa sairaustapauksissa asuinalueen hoitotiimissä niiden aukioloaikana. Hoitotiimit avoinna ma-to 8–16 ja
pe 8–15.
Hammaslääkäripalvelut
Hammaslääkärintarkastukset hoidetaan omassa
kotikunnassa. Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksen hammaslääkäripalvelut ovat käytettävissä ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille vain akuuteissa särkytapauksissa. Ajanvaraus
puh. (016) 322 2562. Lisätietoa Rovaniemen
hammashoitoloista.
15
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Yksityislääkärit Rovaniemellä
Suomen terveystalo: Mediroi, Hallituskatu 20 D,
3. kerros, puh. 020 7453700
Sairasapu, Maakuntakatu 7, puh. 020 7453670

2.11 Opintopsykologi
Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston tutkinto-opiskelijoiden käytettävissä on
yhteinen opintopsykologi. Ensisijaisesti opiskelussaan kohtaamissaan vaikeuksissa opiskelijan
kannattaa olla yhteydessä omaan opettajatutoriin. Opiskeluaikana vastaan voi tulla kuitenkin
myös jaksoja, jolloin kaipaa lisätukea oman hyvinvoinnin ja opintojen etenemisen tueksi.
Opintopsykologin luokse voi hakeutua luottamuksellisesti keskustelemaan mieltä painavista opiskeluun tai elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Opintopsykologin kanssa voi
kehittää opiskelutaitojaan, pohtia tavoitteita ja
motivaatiota, käsitellä tenttipulmia, ajankäyttöä tai kirjoittamisprosessissa ilmeneviä vaikeuksia. Yhteydenoton syitä voivat olla omaan itseen, elämäntilanteeseen tai ihmissuhteisiin
liittyvät pulmat, masentuneisuus, jännittäminen tai päihteisiin, syömiseen tai netin käyttöön
liittyvät ongelmat. Tarvittaessa opintopsykologi on tukena, kun haluaa hakeutua muiden palveluiden piiriin, esimerkiksi psykoterapiaan hakeuduttaessa. Opintopsykologi järjestää myös
erilaisia kursseja tai ryhmiä, mm. esiintymisjännityksen kohtaaminen yhdessä puheviestinnän
lehtorin kanssa.
Tapaamiskertoja sovitaan noin yhdestä viiteen / kymmeneen tilanteen ja tarpeen mukaan.
Aika varataan soittamalla tai lähettämällä sähköpostia suoraan opintopsykologille. Yhteystiedot:
opintopsykologi Sirpaliisa Euramaa, puh. (016)341 2276 / 0400-235 661, sirpaliisa.euramaa@
ulapland.fi, www.ramk.fi/opintopsykologi
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2.12 Kansainvälinen toiminta
Rovaniemen ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tuottaa kansainvälisiä, laadukkaita ja kilpailukykyisiä tutkintoja ja tutkimus-, kehitys- ja palvelutoimintaa sekä
kouluttaa kansainvälisesti osaavia työntekijöitä
yritysten tarpeisiin. Ammattikorkeakoulun vahvuusalue on pohjoisuuden osaaminen, mihin
myös kansainvälinen toiminta keskittyy. Euroopan unionin pohjoisimpana ammattikorkeakouluna Rovaniemen ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti kiinnostava kohde.
Kansainvälinen toiminta näkyy ammattikorkeakoulussa mm. opiskelija- ja harjoittelijavaihtoina sekä opettaja- ja asiantuntijavaihtoina,
vieraskielisenä opetuksena, kansainvälisinä projekteina, konferensseina, teemapäivinä sekä vierailijoina. Henkilövaihdon painopistealueet ovat
Barentsin alue, Eurooppa, Aasia ja Yhdysvallat.
Ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa sekä osa opinnoistaan että
opintoihin kuuluva harjoittelu ulkomailla. Opintoja ja harjoittelua tuetaan apurahoin.
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kansainvälisiin opintoihin ilman ulkomaille lähtemistäkin.
Asiantuntijavaihdossa vierailee ulkomaisia luennoitsijoita ja opiskelutoverina voi olla vaihto-opiskelija. Opintojaksoja on mahdollista suorittaa kokonaan vieraalla kielellä ja usein aiheet
käsitellään myös kansainvälisestä näkökulmasta.
RAMKista maailmalle -opintojakso antaa valmiuksia kansainväliseen toimintaan. Kansainvälistyä voi myös ryhtymällä kv-tutoriksi (4,8 op).
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on yhteinen kansainvälisten asioiden toimisto, jossa
palvellaan niin opiskelijoita kuin henkilöstöä kaikissa kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi jokaisella kampuksella on kansainvälisten
asioiden vastaava, jolta opiskelijat ja henkilöstö saavat tietoa koulutusohjelmansa opiskeluja harjoittelumahdollisuuksista sekä kansainvälisestä henkilöstövaihdosta ulkomailla.
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Kansainvälinen toimisto
Jokiväylä 13
96300 Rovaniemi
Fax. +358 20 798 5497
international@ramk.fi
Kansainvälisen toimiston päällikkö
Hellevi Leppiaho
Puh. +358 20 798 5407
hellevi.leppiaho@ramk.fi
Kansainvälisten asioiden sihteeri
Pia Kokko
Puh. +358 20 798 5411
pia.kokko@ramk.fi
Kansainvälisten asioiden sihteeri
Katariina Vinblad
Puh. +358 20 798 5417
katariina.vinblad@ramk.fi

2.13 Kielikeskus
Kielikeskus organisoi ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksen. Kielikeskus järjestää myös räätälöityä kielten ja viestinnän koulutusta ammattikorkeakoulun henkilöstölle ja
ulkopuolisille asiakkaille. Toiminnan tavoitteena
on RAMKin opiskelijoiden ja koulutusohjelmien sekä maakunnan työelämän ja yritysten kansainvälistämisen tukeminen kielten ja viestinnän kautta.
Kielikeskus
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
kielikeskus@ramk.fi
Kielikeskuksen päällikkö
Toini Rossi
Puh. 020 798 5413
toini.rossi@ramk.fi
Kielikeskuksen suunnittelija
Merja Forest
Puh. 020 798 5400
merja.forest@ramk.fi

2.14 Kirjasto- ja tietopalvelut
Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjastolla on
kolme toimipistettä: Hyvinvointialoilla Porokadulla, Palvelualoilla Viirinkankaantiellä ja Tuotantoaloilla Jokiväylässä. Kirjastojärjestelmässä
on mukana lisäksi Kittilässä toimiva Levi-instituutin kirjasto.
Kirjasto oppimisympäristönä tarjoaa käyttöön painettuja ja elektronisia tiedonlähteitä, tiloja ja työskentelymahdollisuuksia sekä neuvonta- ja tietopalveluja. Opetusta tiedonhankintaan
ja tiedonlähteiden käyttöön järjestetään lähi- ja
verkko-opetuksena. Ammattikorkeakouluopiskelijoille kuuluvaan Tutkiva oppiminen -opintojaksoon sisältyy Tiedonhankinnan perusteet –kurssi (1,5 op).
Kokoelmat painottuvat koulutusalojen mukaisesti ja sisältävät tieteellistä ja ammatillista aineistoa pääosin suomen- ja englanninkielisenä. Niitä voi selailla Kaarnikka-tietokannassa:
kaarnikka.amkit.fi. Verkkosivuilta: www.ramk.fi/
kirjasto löytyvät linkit käytössä oleviin koti- ja
ulkomaisiin verkkoaineistoihin sekä muihin valikoituihin tiedonlähteisiin.
Kirjaston yhteystiedot, aukioloajat, palvelut,
käyttösäännöt, ajankohtaistiedotteet jne. löytyvät
verkkosivuilta.

2.15 Ura- ja rekrytointipalvelut
Rovaniemen ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut tukee opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä. Tavoitteena on
opiskelijoiden opiskelun aikaisten työelämäyhteyksien kehittyminen harjoittelun, projektitöiden ja opinnäytetöiden kautta ja siten edistää
valmistumisvaiheen työllistymistä. Opiskeluaikana alkanut yhteistyö tuottaa tulosta, sillä lähes neljännes valmistuvista työllistyy yrityksiin,
joihin he ovat solmineet suhteet jo opintojensa aikana.
Ura- ja rekrytointipalvelut ovat pääasiassa
koulutusaloilla ja -ohjelmissa, lähellä jokapäiväistä opiskelua ja opiskelijaa! Oman alan opettajat ohjaavat harjoittelun, projektiopintojen ja
opinnäytetöiden kautta opiskelijoitaan alan työelämän käytänteisiin. Ura- ja rekrytointipalvelujen keskitetty tukipalvelu tarjoaa opiskelijoille
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työnhakukoulutusta sekä yksilöityä apua työnhakuun ja uraohjaukseen, Jobstep.netiin liittyvän
tukipalvelun ja koulutuksen sekä työllistymiseen
liittyvää seurantatietoa.
Työvälineenä ura- ja rekrytointipalveluissa
on valtakunnallinen internetpohjainen työnvälitys- ja tietopalvelu Jobstep.net, joka löytyy osoitteesta http://www.jobstep.net Palvelun avulla
opiskelija voi kertoa osaamisestaan työnantajille ja/tai etsiä sopivaa työtä verkosta. Ensimmäisellä kerralla opiskelijan tulee rekisteröityä käyttäjäksi. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjätunnus
on muotoa RAMK+winha-numero. Jokaisella RAMKin tutkintoon johtavassa koulutuksessa
olevalla opiskelijalla on oikeus käyttää Jobstep.
net -palvelua opintojen alusta alkaen ja vielä
vuoden valmistumisen jälkeen. Myös RAMKin
omilta internetsivuilta löytyy tietoa työnhakuun,
työhakemuksen tekemiseen, työharjoitteluun
sekä valmistuviemme työllistymiseen.
Arja Taavetti		
Rovaniemen ammattikorkeakoulun ura- ja
rekrytointipalvelujen suunnittelija
Jokiväylä 13
96300 Rovaniemi
Puh. 020 798 5415
sähköposti arja.taavetti@ramk.fi

2.16 Lapin urheiluakatemia
Lapin urheiluakatemia on Rovaniemellä toimiva oppilaitosten ja yhteistyötahojen verkosto, jonka tavoitteena on urheilijoiden opiskelun
ja urheilu-uran tuloksekas yhdistäminen. Urheiluakatemian keskeisimpiä tehtäviä on huippuurheilijoiden ja huipulle pyrkivien urheilijoiden
valmennuksen tehostaminen sekä urheilijoiden
opiskelun tukeminen. Urheiluakatemia tarjoaa
erinomaiset olosuhteet päivittäiselle harjoittelulle, laajat valmennuksen tukipalvelut sekä monipuolista tukea opintojen suunnitteluun ja toteutukseen.
Lapin urheiluakatemia tarjoaa urheilijoilleen
mahdollisuuden mm. seuraaviin palveluihin:
tehostettu opinto-ohjaus, monipuoliset harjoitusolosuhteet, kuusi tuntia viikossa ohjattua
harjoittelua lajivalmentajan johdolla (alppihiih-
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to, maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty, jalkapallo, jääkiekko, lentopallo, lumilautailu ja muut
lajit yhdessä), voimavalmennus, testaus, lihashuolto, hierontapalvelu ja fysioterapia sekä lääkäripalvelu. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa opiskelevalla urheiluakatemian urheilijalla
on mahdollisuus saada myös opintosuorituksia
suunnittelemalla oman opiskelunsa ja urheilunsa yhteensovittamista ja itsearvioimalla omaa
toimintaansa.
Lapin urheiluakatemiaan voi hakea Rovaniemen ammattikorkeakoulussa opiskelupaikkansa varmistanut päivä- ja aikuisopiskelija korkeaasteen hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta
www.lapinurheiluakatemia.fi. Hakuaika päättyy
14.9.2007. Valinnat urheiluakatemiaan tehdään
opiskelupaikkansa varmistaneiden kesken (päivä- ja aikuisopiskelijat) urheilumenestyksen perusteella 17.9.2007.
Hakulomakkeen voit tuoda tai lähettää postitse
osoitteeseen:
Kalle-Pekka Tiihonen / Lapin urheiluakatemia
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi
puh. 020 798 5610
kalle.tiihonen@ramk.fi
www.lapinurheiluakatemia.fi
Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelman yhdyshenkilönä toimii Kalle-Pekka Tiihonen.
Palvelualojen yhdyshenkilönä toimii
Jaakko Naasko
puh. 020 798 5735
jaakko.naasko@ramk.fi
Hyvinvointialojen yhdyshenkilönä toimii
Mika Rahkola
puh. 020 798 5635
mika.rahkola@ramk.fi
Tuotantoalojen yhdyshenkilönä toimii
Pekka Kämäräinen
puh. o2o 798 5347
pekka.kamarainen@ramk.fi
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3 Muita oppimisympäristöjä
3.1 InnoAkatemia - tekemällä
oppimisen paikka
InnoAkatemia on Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoista ja opettajista koostuva oppimisyhteisö, joka kannustaa jäseniään
itseohjautuvaan yrittäjämäiseen toimintaan.
InnoAkatemiassa työskentelee nykyään suomenja englanninkielisten koulutusohjelmien opiskelijoita ja opettajia.
InnoAkatemiaan hakeudutaan pääsääntöisesti
ammattikorkeakoulun perusopintojen suorittamisen jälkeen. InnoAkatemia odottaa opiskelijalta aktiivisuutta, omatoimisuutta, vastuullisuutta,
innostunutta mieltä ja huumoria; tällöin tiimioppiminen sujuu parhaiten. InnoAkatemiassa
suoritettavat opinnot koostuvat ammattiopinnoista, projektiopinnoista, työharjoitteluista ja
opinnäytetyöstä.
Opiskelu InnoAkatemiassa tapahtuu teorian
ja käytännön yhdistämisellä, sillä opinnot suoritetaan erilaisia työelämä- ja elinkeinolähtöisiä oppimisprojekteja toteuttamalla. Vaadittava
teoria hankitaan pääosin alan kirjallisuudesta. Lukemisen ja kirjallisuuden merkitys on InnoAkatemiassa keskeisellä sijalla ja teoriatietoa
hankitaan myös asiantuntijoiden opastuksella. Teoriatietoa ei omaksuta sellaisenaan ulkoa
oppien vaan siitä saadaan ajatuksia ja ideoita, joita testataan käytännön projekteissa. Opiskelijoiden muodostamat projektitiimit toteuttavat elinkeinoelämältä tulevat toimeksiannot
valmentajiensa ja asiakkaiden ohjauksessa. Tiimi kantaa vastuun työstään, tuloksistaan ja tavastaan työskennellä. Projektitiimissä jokaisella opiskelijalla on oma roolinsa; jokainen toimii
vuorollaan projektipäällikkönä, projektiassistenttina ja projektitiimin jäsenenä. Projektitiimi kokoontuu viikoittain valmentajansa kanssa, joka
ohjaa ja tukee ryhmän toimintaa. Projektiprosessien ja -tulosten dokumentointi on tärke-

ää ja tulokset esitetään yhteisissä tilaisuuksissa
toimeksiantajille ja muille InnoAkatemian jäsenille. Osa toimeksiannoista on salaisia, jolloin
tieto pysyy ainoastaan niitä tarvitsevien hallussa. InnoAkatemian jäsenet hankkivat myös itse
aktiivisesti uusia elinkeinolle suoritettavia toimeksiantoja.
Opiskelijan suorittamat opintojaksot arvioidaan
itsearvioinneilla, vertaisarvioinneilla sekä valmentajien ja toimeksiantajien arvioinneilla. Tenttejä ja perinteisiä oppitunteja ei InnoAkatemiassa pääsääntöisesti järjestetä.
InnoAkatemian jokaisen jäsenen toiminta heijastaa yhdessä sovittuja arvoja, joita ovat lappilaisuus, käytännönläheisyys, luottamus, uudistuminen ja huumori. Jokainen InnoAkatemian
jäsen kantaa itse vastuunsa omasta oppimisestaan, tukee muita yhteisön jäseniä, kannustaa,
rohkaisee ja opastaa muita.
InnoAkatemia toimii omissa tiloissaan. InnoAkatemian tilat on järjestetty ns. avokonttorimaisesti. Tarvittaessa InnoAkatemiasta löytyy
myös rauhallisempaan työskentelyyn soveltuvia
työpisteitä. InnoAkatemian tiloista löytyy tarvittavat välineet ja ohjelmistot vaativienkin projektien läpiviemiseen. Tiloihin jokainen opiskelija
pääsee omilla avaimillaan, juuri silloin kuin itselle parhaiten sopii. InnoAkatemian valmentajat työskentelevät samoissa tiloissa opiskelijoiden kanssa, ilman suljettuja omia työtiloja.
Lisätietoja
Matti Liimatta
InnoAkatemian päällikkö
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi
Puh. 0400 518 018
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3.2 YritysTakomo
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yrityshautomo, YritysTakomo, toteutetaan vapaasti valittavien Yritystakomo-opintojen 15 op kautta. YritysTakomo hyödyntää toiminnassaan RAMKin
koulutusalojen olemassa olevaa osaamista ja
sen toiminnan piiriin kuuluvat kaikki RAMKin
koulutusalat. YritysTakomon kautta tehdään yhteistyötä alueen neuvontaorganisaatioiden ja eri
sidosryhmien, kuten Lapin TE-keskuksen ja yrittäjäjärjestöjen, kanssa.
YritysTakomo tarjoaa perustettaville ja jo toimiville yrityksille valmennusta ja tukea neuvomalla mm. yritysidean kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, markkinointi-,
rahoitus,- hinnoittelu- ja muiden suunnitelmien
tekemisessä sekä yhteistyöverkoston luomisessa. YritysTakomon kautta on luotu osaamisen ja
asiantuntijavaihdon lisäämiseksi mentorjärjestelmä, jossa hyödynnetään jo toimivien yrittäjien kokemuksia ja osaamista. Vuorovaikutteisen
Mentor-hankkeen avulla on luotu malli, jossa
opettaja ja opiskelija / opiskelijat työskentelevät
yrityksessä ja tekevät yrityksen toimintaan liittyviä erilaisia kehittämistehtäviä ja vastavuoroisesti yrittäjä antaa omaa aikaansa opiskelijoiden
ohjaukseen sekä eri opintojaksojen suunnitteluun ja toteutukseen.
YritysTakomo tarjoaa siellä toimiville yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville opiskelijoille
henkilökohtaista ohjausta kunkin yrityksen / yrittäjän tarpeiden mukaisesti. YritysTakomon yrityksillä on mahdollisuus muodostaa keskinäinen verkosto, jota he voivat hyödyntää esim.
markkinoinnissa tai hankinnoissa. Verkosto toimii samalla myös yrittäjien välisenä keskustelufoorumina. YritysTakomo järjestää yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisiä teemallisia tapaamisia. Opiskelijalla on mahdollisuus
suorittaa yrittäjyysopintojen päätyttyä yrittäjän ammattitutkinto YAT ja /tai yrittäjän erikoisammattitutkinto YEAT. Kaikessa toiminnassa
keskeisenä periaatteena on luottamuksellisuus.
Opiskelija, mikäli sinulla on ajatus liikeideasta,
ota yhteyttä.
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Lisätietoja
Anitta Ruoskanen
Yrittäjyyden yliopettaja
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi
Puh. 020 798 5748

3.3 Virtuaaliammattikorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulu kuuluu ammattikorkeakoulujen muodostamaan Suomen
Virtuaaliammattikorkeakouluun, joka vahvistaa
ja monipuolistaa ammattikorkeakoulujen opetus- ja koulutustarjontaa. Tavoitteena on, että
kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa virtuaaliopintojaksoja myös toisista ammattikorkeakouluista. Virtuaaliammattikorkeakoulun
opetus perustuu avoimen ja etäopiskelun periaatteisiin.
Virtuaaliopinnot tukevat opiskelijan henkilökohtaista opinto-ohjelmaa. Virtuaaliopintojaksot
ovat opiskelijoille ilmaisia, mutta muiden koulujen virtuaaliopinnot ovat RAMKille maksullisia.
Tästä syystä opiskelijan tulee suunnitella muista kouluista valittavat virtuaaliopinnot yhdessä opettajatuutorin ja koulutuspäällikön kanssa,
joka hyväksyy ne opiskelijan opinto-ohjelmaan.
RAMKin virtuaaliopintoihin RAMKin opiskelijat
ilmoittautuvat WinhaWillen: https://winhawille.
ramk.fi/winhawille/ kautta.
Muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamiin
VirtuaaliAMK-opintoihin ilmoittaudutaan suoraan Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun
portaalissa www.amk.fi. Opiskelijalla pitää olla
oman koulutusohjelman hyväksyntä ennen ilmoittautumista VirtuaaliAMK-opintoihin. Portaalista löytyy myös selkeät ohjeet opintojaksojen
toteutuksista, ajankohdista ja suorittamisista.
RAMKin opiskelija saa tiedon oman koulun virtuaaliopintoihin hyväksymisestä WinhaWilleen.
Averkon ja muiden ammattikorkeakoulujen VirtuaaliAMK-opintoihin hyväksymisestä tulee tieto
opiskelijan sähköpostiin.
RAMKin virtuaaliopintojen arvosanat merkitään suoraan WinhaWilleen. Muun ammattikorkeakoulun virtuaaliopintosuorituksesta järjestävä AMK lähettää opintosuoritusotteen RAMKiin.
Opiskelija hakee omasta koulutusohjelmastaan
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suorituksen hyväksiluvun ja suoritus kirjataan
WinhaWilleen oman koulutusalan opintotoimistossa. RAMKin opiskelijat saavat verkko- ja oppimisympäristöihin tarvittavat käyttäjätunnukset
oman alansa atk-tukihenkilöiltä.
Lisätietoja
Seija Enbuske
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 13, 96300 Rovaniemi
Puh. 020 798 5399
Faksi 020 798 5499
seija.enbuske@ramk.fi

3.4 Avoin
ammattikorkeakouluopetus
Opinnot ovat Rovaniemen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaisia opintoja ja
niitä järjestetään sekä Rovaniemellä että seutukunnissa. Opetus on avointa kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.
Opetusta järjestetään iltaisin, viikonloppuisin ja
lukujärjestyksen mukaan RAMKin tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Lisäksi on mahdollista suorittaa verkko-opintoja.
Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut
opinnot voidaan hyväksilukea Rovaniemen ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaisesti (luku 6).
Opintotarjonta ja lisätietoa opiskelusta avoimessa AMKissa löytyy osoitteesta www.ramk.
fi/avoinamk sekä Maakuntakorkeakoulun avoin
opetus -oppaasta ja Maakuntakorkeakoulun
koulutushausta: www.maakuntakorkeakoulu.fi.
RAMKin tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa
avoimen AMKin järjestämiä opintoja maksutta,
mikäli ryhmissä on vapaita paikkoja ilmoittautumisajan päätyttyä. Opiskelijoiden tulee sopia
opintoihin osallistumisesta koulutuspäällikön
kanssa ennen ilmoittautumista.
Ilmoittautuminen avoimen AMKin opintojaksoille
tapahtuu osoitteessa www.ramk.fi/ilmoittautuminen.
Lisätietoja
Seija Enbuske
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 13, 96300 Rovaniemi

Puh. 020 798 5399
Faksi 020 798 5499
seija.enbuske@ramk.fi
Koulutussuunnittelija
Niina Hakso
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 13, 96300 Rovaniemi
Puh. 020 798 5402
niina.hakso@ramk.fi
Koulutuksesta vastaava
Marja-Leena Tuomainen
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 13, 96300 Rovaniemi
Puh. 020 798 5416
marja-leena.tuomainen@ramk.fi

3.5 Lapin maakuntakorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulu koordinoi Lapin läänin korkeakoulujen yhteistä alueellista
toimintaa, Lapin maakuntakorkeakoulua. Maakuntakorkeakoulun tavoitteena on 1) tukea seutukuntien kehittämistyötä, 2) parantaa korkeakoulutasoisen koulutuksen saatavuutta ja 3)
lisätä koulutusorganisaatioiden yhteistyötä. Alueellinen toiminta suunnitellaan seutukunnallisissa yhteistyöelimissä.
Toiminta konkretisoituu seutukunnan elinkeinoelämän tarpeista johdettuna koulutuksena
(avoin ammattikorkeakoulu ja yliopisto-opetus,
täydennyskoulutus, tutkintoon johtava koulutus), alueellisina tutkimus- ja kehittämishankkeina (opinnäytetyöt, selvitykset, arvioinnit) sekä
yritystoimintaa palvelevina tuotekehitys- ja innovaatiohankkeina.
Tietoa Maakuntakorkeakoulun alueellisesta
toiminnasta ja tarjonnasta maakuntakorkeakoulun informaatiosivustolta (www.maakuntakorkeakoulu.fi) sekä loppukesällä ilmestyvästä avoimen opetuksen opinto-oppaasta.
Lisätietoja
Johtaja Ari Konu
Jokiväylä 11 C, 96300 ROVANIEMI
Puh. 020 798 5405
ari.konu@ramk.fi
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3.6 Lapin kesäyliopisto
Lapin kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tuottaa lähinnä aikuiskoulutuspalveluja maakunnan alueella. Lapin kesäyliopisto
on osa Lapin maakuntakorkeakoulua ja sen tarkoituksena on organisoida ja kehittää alueellista
koulutustarjontaa yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa erityisesti avoimessa yliopisto- ja
korkeakouluopetuksessa.
Merkittävä osa toiminnasta on avointa yliopisto-opetusta. Eri alojen opiskelijoille tarjoutuu kesäyliopiston kautta erinomainen mahdollisuus monipuolistaa omaa tutkintoa avoimilla
yliopisto- ja korkeakouluopinnoilla. Avoin opetus on aina jonkin yliopiston tai korkeakoulun
vaatimuksiin perustuvaa ja siten opinnot ovat
hyväksi luettavia.
Lapin kesäyliopiston opetus on ympärivuotista ja se tarjoaa mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen Rovaniemen ja Kemi-Tornion alueen
lisäksi myös muualla maakunnassa erityisesti
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monipisteopetuksena.
Kesäyliopiston tarjoama avoin opetus julkaistaan Lapin maakuntakorkeakoulun avoimen
opetuksen oppaassa, joka ilmestyy elokuussa.
Ajankohtaiset tiedot opetuksesta löytyvät kesäyliopiston kotisivuilta www.lapinkesayliopisto.fi
ja maakuntakorkeakoulun portaalista www.maakuntakorkeakoulu.fi. Lapin kesäyliopisto järjestää lisäksi ajankohtaista ammatillista täydennyskoulutusta, kieli- ja kansainvälistymiskoulutusta
kotimaassa ja ulkomailla sekä lukiolaiskursseja
ja ikääntyvien yliopistotoimintaa. Kesäyliopiston
koulutustarjontaan voi vaikuttaa tekemällä aloitteita tarvittavista opinnoista.
Lisätietoja
Rovaniemen toimisto
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
Puh. 020 798 5293
info@lapinkesayliopisto.fi
www.lapinkesayliopisto.fi
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4 Yhteiset opinnot
4.1 RAMKin yhteiset perusopinnot
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu RAMKin
yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimustyöhön ja yrittäjyysopintoihin.
Englanninkieliset opintojaksot esitellään tämän oppaan englanninkielisessä osassa (Study
Guide).
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot
Opintojaksot
YH1A
Tutkiva oppiminen
YH1B
Viestintä
YH1D
Lappi osana EU:ta
YR1A
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
YH1E
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
opintojakso
YH1A Tutkiva oppiminen

3
3
3
3
3

op
op
op
op
op

3 op

Opintojakson tavoitteet ja keskeinen sisältö
Opiskelija ymmärtää oppimisprosessin, tunnistaa omat oppimisedellytyksensä ja kehittää
valmiuksiaan ammattikorkeakouluopiskeluun
kuuluvaan itseohjautuvuuteen ja oman oppimisensa arviointiin. Opiskelija ymmärtää omakohtaisen jatkuvan tiedonhankinnan ja -hallinnan
merkityksen osana oppimisprosessia sekä oman
ammattitaitonsa kehittämistä.
Sisältö
Osio 1: Oppimaan oppiminen
- tutkiva oppiminen ja itseohjautuva
oppiminen
- opiskelutaidot
- oppimisen arviointi
- opiskelun suunnittelu
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Osio 2: Tiedonhankinnan perusteet
- tiedontarpeen määrittely
- tehokas tiedonhankinta
- tiedonlähteiden kriittinen ja eettinen käyttö
Pedagogiset järjestelyt
Opintojakso toteutetaan verkko-opiskeluna.
Opiskelijalle järjestetään ohjattu tutustuminen verkko-oppimisympäristöön ja siinä toimimiseen. Opintojaksolla opiskelijaa ohjaa ja
auttaa verkkotuutori. Opiskelijan tulee ilmoittautua opintojakson uusintaan eOpintosihteerille sähköpostitse osoitteessa: eOpintosihteeri@ramk.fi
Oppimateriaali
Suorituksessa tarvittavat oppimateriaalit löytyvät virtuaalisesta oppimisympäristöstä.
Suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet
Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti
verkko-oppimisympäristössä.
Arviointiasteikko: hylätty – hyväksytty
opintojakso
YH1B Viestintä

3 op

Opintojakson tavoitteet ja keskeinen sisältö
Opiskelija perehtyy viestinnän käsitteisiin. Hän
hallitsee opiskelussa ja työelämässä tarvittavat
perusviestintätaidot.
Sisältö
- viestintäkulttuuri ja viestinnän käsitteet
- puheviestintätaitojen kehittäminen ja arviointi, keskustelutaito, alustuksen ja tiedottavan puheenvuoron suunnittelu ja pitäminen
- asiatyylinen teksti, esseen, muistion, luentopäiväkirjan, raportin ja referaatin laatiminen
sekä tekstianalyysi
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Pedagogiset järjestelyt
Luennot, suullisen ja kirjallisen viestinnän
harjoitukset, ryhmätyöt
Oppimateriaali
Kunelius Risto, 2003: Viestinnän vallassa
(5.uudistettu painos) s. 3–27, 78–271
Kivikuru Ullamaija ja Kunelius Risto
(toim.),1998: Viestinnän jäljillä s. 79–98,
103–118, 301–318, RAMKin asiakirjaohjeet.
Suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet
Luennot, suullisen ja kirjallisen viestinnän
harjoitusten suorittaminen, essee ja alustus. Kaikista osa-alueista vaaditaan hyväksytty suoritus
Arviointiasteikko: hylätty – kiitettävä (5)
opintojakso
YH1D Lappi osana EU:ta

3 op

Opintojakson tavoitteet ja keskeinen sisältö
Opintojaksolla opiskelija oppii tuntemaan Euroopan unionin aluepolitiikan ja sen vaikutukset
lappilaiseen elinkeinoelämään: miten aluepoliittinen päätöksenteko tapahtuu käytännössä, mitkä ovat vaikuttamisen keinot päätöksentekoon,
miten aluepolitiikka tuodaan käytännön tasolle
alueilla ja miten se näkyy Lapissa. Tarkastelu tapahtuu ns. EU-hanketoimintojen ja käytännön
Casien kautta. Lisäksi tuodaan lyhyesti esille,
miten hanketoiminta toteutuu Euroopan unionissa ja lyhentää välimatkoja Lapin, muun Euroopan ja maailman välillä.
Sisältö
- Lyhyt katsaus tärkeimpiin tiedonlähteisiin
- Euroopan Unionin aluepolitiikka
- Käytännön Caset
- Muu Euroopan unionin tukema hanketoiminta
Pedagogiset järjestelyt
Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna.
Opintojakson sisältö ja oppimateriaali ovat
englanniksi. Opintojakso tutoroidaan suomeksi ja esseetehtävät voi palauttaa suomen

kielellä.Opintojakso on jaettu osioihin, joihin kuuluu lyhyt esittely ja linkitykset selityksineen tärkeimmille Euroopan unionin kotisivuille. Aluepolitiikan käytännön toteutusta
tuodaan esille käytännön Casien kautta. Jokaisessa osiossa on omat oppimistehtävänsä.
Oppimateriaali
Keskeinen osa oppimateriaalista on Euroopan
unionin kotisivut (www.europa.eu.int), erityisesti aluepolitiikan ja hanketoiminnan sivustot Euroopan komission sivuilta (www.europa.eu.int/comm/). Lisäksi käydään läpi muita
EU-tiedon lähteitä
Suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet
Opintojakson suoritus perustuu osiokohtaisiin tehtäviin. Opiskelijoiden tulee sovitun aikataulun mukaisesti suorittaa verkkotesti hyväksytysti 1. ja 2. osion jälkeen. Verkkotesti
on hyväksytty, kun vastauksista on 70 % oikein. Hylätyn verkkotestin uusimiskertoja ei
ole rajoitettu. 3. ja 4. osion jälkeen opiskelijoiden tulee tehtävänannon mukaisesti laatia
essee, joka arvioidaan asteikolla hylätty – kiitettävä (5).
Arviointiasteikko: hylätty – kiitettävä (5)
opintojakso
YR1A Yksilö, yritys ja yhteiskunta

3 op

Opintojakson tavoitteet ja keskeinen sisältö
Opiskelija tutustuu yritysten toimintaympäristöön ja sen muutoksiin sekä kansainvälisellä
että kansallisella tasolla. Hän oivaltaa yrittäjyyden yhtenä uravaihtoehtona, tunnistaa yrittäjyysominaisuuksia sekä tutustuu yritystoiminnan
mahdollisuuksiin.
Sisältö
- taloudellisen toiminnan mallit ja mekanismit
- työelämän muutokset ja haasteet
- globaalitalous, Suomen talous ja yritys
- yrittäjyys asenteena, toimintatapana ja
ammattina
- arvot ja etiikka
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- yrittäjävalmiudet
- yrittäjyystarinat

sekä esittelevät ja arvioivat sen monialaisessa
seminaarissa.

Pedagogiset järjestelyt
Luennot, yrittäjä- ja yritysvierailut, pienryhmätyöskentely ja itseopiskelu

Osio 1: Opinnot toteutuvat luento-opetuksena
ja ammattialan tutkimustyön esittelyinä (vierailevat tutkijat).

Oppimateriaali
Luennoilla käsiteltävä aineisto
Oheismateriaali ilmoitetaan opintojakson
alussa. Jokaisessa osiossa on oppimistehtäviä, joiden avulla opiskelija oppii hahmottamaan keskeisimmät asiat aihealueista.

Osio 2: Opinnot toteutuvat virtuaalisessa oppimisympäristössä. Opetus on jaettu selkeisiin itseopiskelua tukeviin osatehtäviin, jotka
sisältävät lyhyen teoriaosuuden, animaatiolla varustetun äänitetyn kalvosarjan, kirjallisuusviittauksia ja internet-linkkejä. Jokaiseen osatehtävään liittyy oppimisympäristön automaattisesti
tarkistama tehtäväsarja. Opiskelija pääsee seuraavaan osatehtävään suoritettuaan edellisen
tehtäväsarjan.

Suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet
Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä oppimistehtävän hyväksyttyä suorittamista.
Arviointiasteikko: hylätty – hyväksytty
opintojakso
YH1E Tutkimus- ja kehittämistoiminnan
perusteet

3 op

Opintojakson tavoitteet ja keskeinen sisältö
Opiskelija kiinnostuu oman ammattialansa tutkimus- ja kehittämishaasteista. Hän sisäistää
tutkimuksellisen toiminnan ja monialaisen tutkimuksen merkityksen työelämän ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tutustuu tutkimustyöhön ja erilaisiin tutkimuksiin.
Opiskelija perehtyy projektitoimintaan ja projektitoiminnan merkitykseen toimialasta tai projektin luonteesta riippumatta.
Sisältö
Osio 1 Tutkimustyön perusteet:
tutkimustyö ja erilaiset tutkimukset
Osio 2 Projektitoiminnan perusteet:
projektisuunnitelma ja sen laadinta
projektin raportointi ja seuranta
Pedagogiset järjestelyt
Itseopiskelutehtävänä opiskelijat perehtyvät pareittain oppimateriaalia apuna käyttäen yhteen
oman alansa tutkimukseen ja analysoivat sen
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Oppimateriaali
Osio 1, Lähdekirjallisuus:
1. Pihlaja Juhani. 2001. Tutkielmaa tekemään.
Soceda.
2. Karjalainen Sakari. 2002. Tutkijan eettiset valinnat. Gaudeamus.
3. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara. 2003. Tutki ja
kirjoita. Tammi.
Osio 2: Suorituksessa tarvittavat oppimateriaalit
löytyvät virtuaalisesta oppimisympäristöstä.
Suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet
Osio 1: Luennot, osallistuminen seminaareihin
(läsnäolovelvollisuus) ja tutkimuksen arvioinnin
suorittaminen.
Osio 2: Osatehtävien suorittaminen, omaan
alaan liittyvä harjoitustyö ja verkkokoe.
Kaikista osa-alueista vaaditaan hyväksytty suoritus.
Arviointiasteikko: hylätty – hyväksytty

4.2 Liiketoimintaosaaminen ja
yrittäjyys
Opiskelijan tutkintoon sisältyy 15 op liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys -opintoja. Opinnot
koostuvat viidestä 3 op:n laajuisesta opintojaksosta, joista ensimmäinen, Yksilö, yritys ja yh-
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teiskunta, YR1A, 3 op, toteutetaan yhteisissä perusopinnoissa ja muut koulutusohjelmissa.
opintokokonaisuus
YR1 Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 15 op
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa perustiedot liiketoimintaosaamisesta ja yrittäjyydestä. Hän ymmärtää liiketoimintaosaamisen merkityksen yritysten ja
organisaatioiden toiminnassa. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin ja ymmärtää, miten yritys toimii ja mikä merkitys
markkinoinnilla ja taloushallinnolla on organisaatioiden toiminnalle. Hän tutustuu oman
alansa yrittäjyyteen, yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja oivaltaa yrittäjyyden yhtenä uravaihtoehtona.
opintojakso
YR1A Yksilö, yritys ja yhteiskunta
3 op
- esitellään RAMKin yhteisissä opinnoissa
opintojakso
YR1B Liiketoiminta ja sen suunnittelu 3 op
- toteutetaan ja esitellään koulutusohjelmissa
opintojakso
YR1C Taloushallinnon perusteet
3 op
- toteutetaan ja esitellään koulutusohjelmissa
opintojakso
YR1D Markkinoinnin perusteet
3 op
- toteutetaan ja esitellään koulutusohjelmissa
opintojaksot
YR1E–YR1W
3 op
- oman alan yrittäjyys, toteutetaan ja esitellään
koulutusohjelmissa

4.3 Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on tukea opiskelua, ammatillista ja persoonallista kehittymistä sekä moniammatillisuutta.

Rovaniemen ammattikorkeakoulun järjestämiä vapaasti valittavia opintoja ovat:
- kieli- ja viestintäopinnot (VV1),
- yleiset vapaasti valittavat opinnot (VV2),
- kampuskohtaiset palveluosaamista (VV3),
tuotanto-osaamista (VV4) ja hyvinvointiosaamista tuottavat (VV5) opinnot sekä
- YritysTakomo-opinnot (VV6).
Opintojen aiheet perustuvat Rovaniemen
ammattikorkeakoulun strategiaan.
Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan hyväksyä myös kaikki Rovaniemen ammattikorkeakoulussa järjestettävät opinnot sekä toisessa
ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai sopimuksen mukaan muualla suoritetut opinnot.
Ylempiin AMK-tutkintoihin johtavien koulutusohjelmien vapaasti valittavat opinnot esitellään koulutusohjelman yhteydessä.

4.3.1 Kieli- ja viestintäopinnot
Ammattikorkeakoulun kieliopinnot perustuvat asetukseen ammattikorkeakouluopinnoista
352/2003 ja kielitaidosta 8 §. Kieli- ja viestintätaidot ovat osa ammattikorkeakoulusta valmistuneen ammatillista osaamista. Sen vuoksi kieliopinnoissa painotetaan eri ammateissa
tarvittavaa kieli- ja viestintätaitoa. Kieliopintojen
laajuus vaihtelee aloittain ja koulutusohjelmittain. Kaikissa koulutusohjelmissa on pakollisina opintoina englanti, ruotsi ja viestintä. Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat
valita lisäksi vapaasti valittavia kieli- ja viestintäopintoja.
Tavoitteena ammattikorkeakoulun kieli- ja
viestintäopinnoissa on:
• tarjota opiskelijoille mahdollisuus hankkia sellainen kieli- ja viestintätaito, joka vastaa ammattikorkeakoulututkinnolle asetettuja vaatimuksia
• valmentaa opiskelijoita työelämän viestintätilanteisiin
• vahvistaa kulttuurien tuntemusta, jotta opiskelijat selviytyvät kansainvälistyvässä työelämässä
• tarjota mahdollisuus useiden kielten opiskeluun ja
• motivoida opiskelijoita jatkuvaan kielitaidon
kehittämiseen.
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Englannin ja ruotsin lähtötasotestaus ja
aktivointiopinnot
Englannin ja ruotsin opinnoissa lähtötasovaatimuksena on lukion oppimäärä tai ammatillisen
toisen asteen koulutuksen oppimäärä.
Opintojen alussa kaikki ammatillisen toisen
asteen väylää tulleet opiskelijat osallistuvat englannin ja ruotsin lähtötasotesteihin. Testiin voivat halutessaan osallistua myös ylioppilaat. Lähtötasotestien avulla selvitetään, onko opiskelijan
lähtötasotaito riittävä ammattikorkeakoulun
englannin ja ruotsin opintoihin. Lähtötasotestien arviointi noudattaa Euroopan neuvoston
yleiseurooppalaisen 6-portaisen viitekehyksen
tasoja A1 – C2. Ruotsin lähtötasotestissä tuloksen A1 tai A2 ja englannin lähtötasotestissä tuloksen A1, A2 tai B1 saaneille suositellaan
aktivointiopintoja. Ilmoittautumisesta opintojaksoille VV1A Englannin aktivointi ja VV1B Ruotsin
aktivointi tiedotetaan lähtötasotestien jälkeen.
Ruotsin opinnot ja kielilainsäädäntö
Asetus ammattikorkeakouluopinnoista
(352/2003) määrittelee, että opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavoin osoittaa saavuttaneensa sellainen suomen tai ruotsin kielen taito, joka
valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta
annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on
tarpeellinen.
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on kaikkien koulutusohjelmien perus- tai ammattiopinnoissa vähintään kolmen opintopisteen laajuinen
ruotsin opintojakso. Suoritettuaan opintojakson
tai opintojaksot hyväksytysti saa opiskelija todistukseensa merkinnän myös asetuksen mukaisesta kielitaidosta asteikolla tyydyttävä - hyvä. Arvosana määräytyy 1.8.2004 lähtien opiskelunsa
aloittaneilla niin, että opintojakson tai opintojaksojen keskiarvon arvosana 1-3 vastaa tyydyttävää
ja 4-5 hyvää arvosanaa.
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RAMKin yhteiset vapaasti valittavat kieli- ja
viestintäopinnot
opintokokonaisuus
VV1 Kieli- ja viestintäopinnot
Opintojaksot
VV1C
Suomen kirjoitusviestintä
VV1AV Esiintymisvarmuuden
kehittäminen
VV1G
Advanced English for
Engineering
VV1D
Intercultural Communication
VV1K
Espanja 1
VV1L
Espanja 2
VV1M
Espanja 3
VV1N
Norja 1
VV1O
Norja 2
VV1P
Ranska 1
VV1Q
Ranska 2
VV1R
Ranska 3
VV1S
Saame 1
VV1T
Saame 2
VV1X
Venäjä 1
VV1Y
Venäjä 2
VV1Z
Venäjä 3
VV1AG Spanish 1
VV1AH Spanish 2
VV1AI
Spanish 3
VV1AQ German 1
VV1AR German 2
VV1AS German 3
VV1AF Survival Finnish for
International Students

3 op
3 op
3 op
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op

3
3
3
3

op
op
op
op

4.3.2 Yleiset vapaasti valittavat opinnot
opintokokonaisuus
VV2 Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Opintojaksot
VV2A
Muuttuva työelämä
VV2B
RAMKista maailmalle
VV2D
Barents Region
VV2E
Laadulliset ja määrälliset
tutkimusmenetelmät
VV2G
Valmentava matematiikka

3 op
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VV2H
VV2F
VV2I
VV2K

Valmentava tietotekniikka
RAMKin markkinointi
Opiskelijatoiminta
Student Activities

opintojakso
VV2A Muuttuva työelämä

3 op
3 op
6 op

3 op

Tavoite
Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset työelämään ja osaa suhteuttaa
ammattialansa ja oman työuransa niihin. Hän
osaa analysoida työelämän ristiriitoja ja jännitteitä. Hän omaksuu uudet ammattitaitovaatimukset. Hän mieltää yrittäjyyden yhtenä mahdollisena uravaihtoehtona.
Sisältö
- ajankohtainen katsaus työmarkkinoille
(joustavuus, työvoimarakenteen muutos,
työnjaon muutos)
- menestyvä työyhteisö (fyysis-psyykkinen
kuormitus)
- modernit työmarkkinat (yhteiskunnan taloudelliset & sosiaaliset tekijät)
- yrittäjyys uravaihtoehtona
- ammattiyhdistysliikkeen muuttuva rooli työmarkkinoilla
Pedagogiset järjestelyt
- asiantuntijaluennot suurryhmässä 1,5 op
(Viirinkankaantie 1:ssä)
- oppimistehtävä koulutusaloittain 1,5 op
Oppimateriaali
Luentomuistiinpanot ja muu jaettava materiaali asiantuntijaluennoilla.
Suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet
Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista asiantuntijaluennoille (80
% läsnäolovelvollisuus) sekä luentopäiväkirjan hyväksymistä.
Arviointiasteikko: hyväksytty-hylätty.

opintojakso
VV2B RAMKista maailmalle

3 op

Opintojakson tavoitteet ja keskeinen sisältö
Opiskelija perehtyy Rovaniemen ammattikorkeakoulun kansainväliseen toimintaan. Opiskelija tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja tapoihin.
Opiskelija saa perusvalmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Opiskelija rohkaistuu
kansainvälistymään, hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja kansainvälisille työmarkkinoille.
Sisältö
- Korkeakoulun kansainvälinen toiminta ja
rahoitusjärjestelmät
- Hakeutuminen kansainväliseen opiskelijavaihtoon
- Vieraat kulttuurit
- Kansainvälinen työmarkkinatietous
- Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa
olleiden opiskelijoiden esityksiä
Pedagogiset järjestelyt
Luennot ja itsenäinen opiskelu
Kirjallinen tehtävä
Oppimateriaali
Richard D. Lewis: Kulttuurikolareita / When
Cultures Collide tai Salo-Lee: Me ja Muut,
Kulttuurienvälinen viestintä.
Muu luennoilla osoitettu materiaali.
Suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet
Hyväksytty oppimistehtävien suorittaminen
Arviointiasteikko: hyväksytty - hylätty
opintojakso
VV2E Laadulliset ja määrälliset
tutkimusmenetelmät

3 op

Opintojakson tavoitteet ja keskeinen sisältö
Opiskelija perehtyy laadullisen ja määrällisen
tutkimuksien tutkimusprosesseihin. Opiskelija
oppii laadullisen ja määrällisen tutkimuksen läh-
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tökohdat, ominaispiirteet sekä aineiston keruuja käsittelymenetelmät ja niiden luotettavuuden
tarkastelun. Hän osaa valita sopivan tutkimusmenetelmän omaan tutkimukseensa, analysoida
ja tulkita tuloksia sekä arvioida eri menetelmiä
luotettavuuden näkökulmasta.
Sisältö
Osio 1: Laadulliset menetelmät 1,5 op
- laadullisen tutkimuksen lähestymistavat
- laadullisen tutkimuksen taustaoletukset
- laadullisen aineiston hankinta
- laadullisen aineiston käsittely
- laadullisen tutkimuksen luotettavuus
- eettiset näkökulmat laadullisessa tutkimuksessa
Osio 2: Määrälliset menetelmät 1,5 op
- määrällisen aineiston hankinta
- kuvailevan tilastotieteen menetelmiä
- tilastollisessa päättelyssä tarvittavat käsitteet
- tilastollisen päättelyn menetelmiä
- tilastollisen analyysin ohjelma, SPSS-harjoitukset

Sisältö
- lausekkeet
- yhtälöt
- funktiot
- prosenttilasku (toteutuksesta riippuen)
Pedagogiset järjestelyt
Luennot ja ohjatut harjoitukset sekä itsenäiset tehtävät. Itsenäisen opiskelun ohella ohjatut laskuharjoitukset ovat keskeisiä
käsitteiden omaksumisessa ja riittävien laskuvalmiuksien hankkimisessa.
Oppimateriaali
Opintojaksolla käytettävä kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa
Web-materiaali
Suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet
Luennot ja harjoitukset, itsenäiset tehtävät,
kokeet.
Arviointiasteikko: hylätty – kiitettävä (5)

Pedagogiset järjestelyt
Luento-opetus ja käytännön harjoitukset

opintojakso
VV2H Valmentava tietotekniikka

Oppimateriaali
Kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa

Opintojakson tavoitteet ja keskeinen sisältö
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole
lainkaan tai hyvin vähän tietokoneen käyttökokemusta. Opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet käyttää tietokonetta opiskelun apuna.

Suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet
Tentti tai tehtävä sekä harjoitusten suorittaminen hyväksytysti
Arviointiasteikko: hylätty – kiitettävä (5)
opintojakso
VV2G Valmentava matematiikka

3 op

Opintojakson tavoitteet ja keskeinen sisältö
Opintojaksolla syvennetään ja kerrataan AMKopinnoissa tarvittavia matematiikan perusteita.
Tavoitteena on saada riittävä pohja muita matemaattisia perusopintoja varten. Opintojaksoa
suositellaan erityisesti opiskelijoille, jotka eivät
ole suorittaneet matematiikan ylioppilaskoetta.
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3 op

Sisältö
- tietokoneen laitteiston peruskäsitteet
- tietokoneen peruskäyttö
- tietoverkon hyödyntäminen (sähköposti, internet, intranet jne.)
- työvälineohjelmien peruskäyttö (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta)
Pedagogiset järjestelyt
Ohjatut harjoitukset ja itsenäiset tehtävät
Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson yhteydessä
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Suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet
Harjoitukset (läsnäolovelvollisuus), itsenäiset
tehtävät. Kaikista osa-alueista vaaditaan hyväksytty suoritus.
Arviointiasteikko: hylätty - hyväksytty
opintojakso
VV2I Opiskelijatoiminta

3–6 op

Opintojakson tavoitteet ja keskeinen sisältö
Opiskelija tutustuu RAMKin toiminta- ja opiskeluympäristöön ja haluaa kehittää sitä vertaistuutoroinnin, työryhmiin osallistumisen tai opiskelijajärjestötoiminnan kautta.
Sisältö
Osallistuminen yhteen tai useampaan seuraavista RAMKin toiminnoista:
- opiskelijatuutorointi (vertaistuutorina toimiminen aloittaville opiskelijoille)
- kv-tuutorointi (kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi)
- opiskelijajärjestötoiminta tai työryhmätyöskentely
Pedagogiset järjestelyt
Toimintojen käytännön järjestelyt ilmoitetaan
tarkemmin Winhan toteutuksien kuvauksissa.
Opiskelija voi osallistua useampaan toteutukseen ja näin kerryttää opintopisteitä. Vastuuopettaja toteaa toiminnan opiskelijan raportoinnista tai portfoliosta.
Oppimateriaali
Ilmoitetaan toteutuksien kuvauksissa
Suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet
Osallistuminen koulutukseen ja toimintoihin. Opintopisteet kertyvät opiskelijan osallistumisien mukaan. Toiminnan raportointi tai
portfolio.
Arviointiasteikko: hylätty - hyväksytty

4.3.3 Kampuskohtaiset vapaasti valittavat
opinnot
opintokokonaisuus
VV3 Palveluosaamista tuottavat opinnot

30 op

Opintojaksot
VV3A Elämysten tuottaminen
3 op
VV3B Regional Cooperation and
3 op
Business in Barents Region		
VV3D Yrityksen kansainvälis3 op
tymisprosessi
VV3E Finnish Lapland as a Phenomenon 3 op
VV3F International Business
3 op
Etiquette and Hospitality
VV3G Liiketoiminnan tietojärjestelmät 3 op
VV3H Kouluttajavalmiudet
3 op
VV3I Kampuskohtaiset tutkimus- ja
3 op
kehittämispäivät
VV3J Lappland–kunskap för
3 op
servicearbete
opintokokonaisuus
VV4 Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Opintojaksot
VV4A Reindeer Husbandry
VV4B Moottorikelkka ja maastoliikenne
VV4C Snow and Ice Construction
VV4D Matemaattisten ohjelmistojen
perusteet
VV4E Virtuaalitodellisuuden perusteet
VV4F Kuvankäsittely
VV4G Käytettävyys
VV4H Tietoturvallisuus
VV4I Environmental Protection
and Policy
VV4J Geographic Information
Technology

3
3
3
3

op
op
op
op

3
3
3
3
3

op
op
op
op
op

3 op

opintokokonaisuus
VV5 Hyvinvointiosaamista
tuottavat opinnot

30 op

Opintojaksot
VV5A Esteittä luontoelämyksiin
VV5B Taide ja kulttuuri hyvinvoinnin
lähteenä

3 op
3 op
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VV5C
VV5D
VV5E
VV5F
VV5G

Event Management
3 op
Arktinen ensiapu
3 op
Haasteelliset asiakkaat
3 op
Hyvinvointia tukevat liikuntalajit 3 op
Hyvinvointiteknologian
3 op
hyödyntäminen ohjauksessa		
VV5H Hyvinvointiteknologia3 op
sovellukset
VV5I Työ- ja toimintakykyisyys
3 op
VV5J Työyhteisön hyvinvointi
3 op

4.3.4 YritysTakomo-opinnot
opintokokonaisuus
VV6 Yritystakomo-opinnot

15 op

Tavoitteet ja sisältö
Opiskelija osaa soveltaa liikeidea-ajattelua
omaan yritysideaansa ja tarkastella sitä kriittisesti, visioida sen tulevaisuutta ja verrata sitä alalla
jo toimiviin yrityksiin. Opiskelija laatii liiketoimintasuunnitelman, jonka perusteella hän suunnittelee yrityksen taloutta, markkinointia, tuotteiden
ja palveluiden tuotantoa sekä resurssien käyttöä.
Hän ymmärtää yrityksensä toiminnan kokonaisuutena. Opiskelija voi toimia yrittäjänä ja suorittaa opintojaan yrityksessään tai hän voi suunnitella yrittäjyyttä uravaihtoehtona kehittämällä
omaa liikeideaansa. Opinnot antavat valmiuden
suorittaa yrittäjän ammattitutkinto.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen yrittäjänä kehittymisen suunnitelma sekä
oma yrittäjyysoppimissuunnitelma. Opiskelija
toimii oma-aloitteisesti omaa yritystään / liikeideaansa kehittäen. Hän tekee päätökset itsenäisesti
ja kantaa yrittäjänriskin. Ohjaajina toimivat opettajat ja mentorit. Mentoreita ovat kokeneet yrittäjät ja muut yritystoiminnan asiantuntijat.
Opiskelija voi kehittää yritystään myös muiden
opintojen kautta sekä suorittaa työharjoittelun,
projektiopinnot ja tehdä opinnäytetyön omassa
yrityksessään.
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YritysTakomo-opintoihin voi ilmoittautua myös
muina aikoina kuin varsinaisina ilmoittautumisaikoina.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Anitta Ruoskanen
Yrittäjyyden yliopettaja
Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi
Puh. 020 798 5748
anitta.ruoskanen@ramk.fi
Opintojaksot
VV6A
Omat yrittäjävalmiuteni
3 op
VV6B
Liikeideani täsmentäminen
3 op
VV6C
Asiakas- ja markkinakeskeisen 3 op
toimintani kehittäminen
VV6D
Taloussuunnittelun ja
3 op
-hallinnan taitojeni kehittäminen 		
VV6E
Yritysideakonseptini
3 op
jalostaminen 		

YH1G
YH1B
YH1C

Lapland as Part of the EU *
Viestintä (koulutusohjelmittain)
Communication (studies in degree programme)

3
3
3

3

3

YH1H
YH1D

3

Lappi osana EU:ta *

3

YR1R
YH1E

3

3

H) 17, T) 18

P) 42

YR1A

Entrepreneur, Enterprise and Society *
(separate schedule
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
-tutkimus koulutusohjelmissa, projektitoiminta verkossa
Basics of the Research and Development Process
(partly virtual)

Yksilö, yritys ja yhteiskunta *

4

P) 31, T) 32,
H) 33

4

P) 31, T) 32,
H) 33

YH1F

New Learning Environments *
separate schedule
3

H) 38

P) 35, 37, 39,
T) 36

3

YH1A

Tutkiva oppiminen *

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18
winhatoteutusnro

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18
winhatoteutusnro

op/
ects
cr

JAKSO 2
vko 44–51
29.10.–21.12.

R A M K I N P A K O L L I S E T Y H T E I S E T O P I N N O T/
COMMON BASIC STUDIES

Koodi/
code

JAKSO 1
vko 36–43
3.9–26.10.

Common studies on academic year 3.9.2007–19.6.2008

RAMKin yhteiset pakolliset ja vapaasti valittavat opinnot

H) 20, T) 21

P) 34, H) 35,
2xT) 36, 37

P) 34, 2xT)35,
36, H)37

4

H) 40, T) 41, 42

winhatoteutusnro

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

JAKSO 3
vko 2–9
7.1.–29.2

P) 22, H) 23,
T) 24

P) 38, H) 39,
T) 40

P) 38, H) 39

H) 43

winhatoteutusnro

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

JAKSO 4
vko 10–17
3.3.–25.4.

winhatoteutusnro

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

JAKSO 5
vko 18–25
28.4.–19.6.
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34

Palveluosaamista tuottavat opinnot
Elämysten tuottaminen
Regional Cooperation and Business in Barents Region *
Yrityksen kansainvälistymisprosessi
Finnish Lapland as a Phenomenon
International Business Etiquette and Hospitality
Liiketoiminnan tietojärjestelmät
Kouluttajavalmiudet
Kampuskohtaiset tutkimus- ja kehittämispäivät
Lapland-kunskap för servicearbete
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Reindeer Husbandry
Moottorikelkka ja maastoliikenne
Snow and Ice Construction
Matemaattisten ohjelmistojen perusteet
Virtuaalitodellisuuden perusteet
Kuvankäsittely
Käytettävyys
Tietoturvallisuus
Environmental Protection and Policy
Geographic Information Technology

VAPA ASTI VALITTAVAT OPINNOT
FREE CHOICE ELECTIVES
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Muuttuva työelämä
RAMKista maailmalle
Barents Region
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät
Valmentava matematiikka
Valmentava tietotekniikka
Markkinointi Case RAMK
Opiskelijatoiminta
- Kv-tuutorointi
- Tuutoropiskelijatoiminta
- Opiskelijajärjestöihin osallistuminen
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
VV4A
VV4B
VV4C
VV4D
VV4E
VV4F
VV4G
VV4H
VV4I
VV4J

6

3
3
3
3

3

op/
ects
cr

VV3A
VV3B
VV3D
VV3E
VV3F
VV3G
VV3H
VV3I
VV3J

VV2A
VV2B
VV2D
VV2E
VV2G
VV2H
VV2F
VV2I
OVV2I1
OVV2I2
OVV2I3

Koodi/
code

5 **

4

8
5 **

4

4
3

8 **

10
4 **
4

6

2
2
3

9 **

16
4
3
5
5
3
3

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

5
4 **

4

8
4

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

4

9 **

4

4
11 **

5
4

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

4

4 **

4

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

vko 2–9
7.1.–29.2.

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

JAKSO 5
vko 18–25
28.4.–19.6.

JAKSO 4
vko 10–17
3.3.–25.4.

JAKSO 3

JAKSO 2
vko 44–51
29.10.–21.12.

JAKSO 1
vko 36–43
3.9–26.10.
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VV6A
VV6B
VV6C
VV6D
VV6E

Omat yrittäjävalmiuteni
Liikeideani täsmentäminen
Asiakas- ja markkinakeskeisen toimintani kehittäminen
Taloussuunnittelun ja -hallinnan taitojeni kehittäminen
Yritysideakonseptini jalostaminen
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

op/
ects
cr

H) Hyvinvointialat, P) Palvelualat, T) Tuotantoalat
*) verkko-opinnot / virtual studies
**) etusijalla vaihto-opiskelijat / primarily for exchange students
Itseopiskeluviikot 43 ja 10

YritysTakomo-opinnot (yksi yhteinen toteutus)

VV5A
VV5B
VV5C
VV5D
VV5E
VV5F
VV5G
VV5H
VV5I
VV5J

Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Esteittä luontoelämyksiin
Taide ja kulttuuri hyvinvoinnin lähteenä
Event Management *
Arktinen ensiapu
Haasteelliset asiakkaat
Hyvinvointia tukevat liikuntalajit
Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ohjauksessa
Hyvinvointiteknologian sovellukset
Työ- ja toimintakykyisyys
Työyhteisön hyvinvointi

Koodi/
code

Oma
aikataulu
6
5
4
5
4

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

JAKSO 1
vko 36–43
3.9–26.10.

5
5 **

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

JAKSO 2
vko 44–51
29.10.–21.12.

6

9

6

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

JAKSO 3
vko 2–9
7.1.– 29.2.

8

4

5

5

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

JAKSO 4
vko 10–17
3.3.–254.

4

Ti 12.30–16 +
To 16.30–18

JAKSO 5
vko 18–25
28.4.–19.6.
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35

36

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VV1C
VV1AV
VV1G
VV1D
VV1K
VV1L
VV1M
VV1N
VV1O
VV1P
VV1Q
VV1R
VV1S
VV1T
VV1X
VV1Y
VV1Z
VV1AG
VV1AH
VV1AI
VV1AQ
VV1AR
VV1AS
VV1AF

VV1

op/
ects
cr

8

Ma/
Mon
10-12

9
6

3

6

3

6

5

6

5

winhatoteutusnro/winha number

**) primarily for exchange students
Kielten tasot 1, 2 ja 3 on ajoitettu siten, että koko kielikohtaisen tarjonnan valinta on mahdollista.
The schedules for levels 1,2 and 3 in each language are sequential, facilitating registration for all levels.

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
LANGUAGE AND COMMUNICATION
STUDIES
Suomen kirjoitusviestintä
Esiintymisvarmuuden kehittäminen
Advanced English for Engineering
Intercultural Communication**)
Espanja 1
Espanja 2
Espanja 3
Norja 1
Norja 2
Ranska 1
Ranska 2
Ranska 3
Saame 1
Saame 2
Venäjä 1
Venäjä 2
Venäjä 3
Spanish 1
Spanish 2
Spanish 3
German 1
German 2
German 3
Survival Finnish for
International Students **)

Koodi/
code

JAKSO / PERIOD 1
vko/wks 36–43, vk/wk 42 *)
3.9.–26.10.
To/
Ti/
Ti/
Ti/
Ma/
Thu
Tue
Tue
Tue
Mon
12.30– 12.30– 14.30- 16.30- 16.30–
16.00 14.00 16.00 18.00 18.00

RAMKin vapaasti valittavat kieliopinnot lukuvuonna 2007–2008
Free choice elective language studies on academic year 2007–2008

8

Pe/
Fri
8–10

8

9

5
5

3

3

5

7
7

5

6

4

6

4

5

6

5

5

6

5

winhatoteutusnro/winha number

JAKSO / PERIOD 2
vko/wks 44–51
29.10.–21.12..
To/
Ti/
Ti/
Ti/
Ma/
Ma/
Thu
Tue
Tue
Tue
Mon
Mon
12.30– 12.30– 14.30– 16.30– 16.30–
10–12
16.00 14.00 16.00 18.00 18.00

8

Pe/
Fri
8–10
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KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
LANGUAGE AND COMMUNICATION
STUDIES
Suomen kirjoitusviestintä
Esiintymisvarmuuden kehittäminen
Advanced English for Engineering
Intercultural Communication**)
Espanja 1
Espanja 2
Espanja 3
Norja 1
Norja 2
Ranska 1
Ranska 2
Ranska 3
Saame 1
Saame 2
Venäjä 1
Venäjä 2
Venäjä 3
Spanish 1
Spanish 2
Spanish 3
German 1
German 2
German 3
Survival Finnish for
International Students **)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VV1AF

op/
ects
cr

VV1C
VV1AV
VV1G
VV1D
VV1K
VV1L
VV1M
VV1N
VV1O
VV1P
VV1Q
VV1R
VV1S
VV1T
VV1X
VV1Y
VV1Z
VV1AG
VV1AH
VV1AI
VV1AQ
VV1AR
VV1AS

VV1

Koodi/
code

9

10
4
7
4
4

5

3

7
4
4

5

3

2

4

4

4

4

5

2

winhatoteutusnro/winha number

4

5

5

4

JAKSO / PERIOD 3
vko/wks 2 - 9
7.1.–29.2.
To/
Ti/
Ti/
Ti/
Ma/
Ma/
Thu
Tue
Tue
Tue
Mon
Mon
12.30– 12.30– 14.30- 16.30- 16.30–
10–12
16.00 14.00 16.00 18.00 18.00

9

Pe/
Fri
8–10

8

10

3
2

4

4

4

4
4

3
2

4

4

4

4
4

2

4
2

5

2

4
2

4

5

4

winhatoteutusnro/winha number

JAKSO / PERIOD 4
vko/wks 10–17, vk / wks 10*)
3.3.–25.4.
To/
Ti/
Ti/
Ti/
Ma/
Ma/
Thu
Tue
Tue
Tue
Mon
Mon
12.30– 12.30– 14.30– 16.30– 16.30–
10–12
16.00 14.00 16.00 18.00 18.00

9

Pe/
Fri
8–10
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KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
LANGUAGE AND COMMUNICATION
STUDIES
Suomen kirjoitusviestintä
Esiintymisvarmuuden kehittäminen
Advanced English for Engineering
Intercultural Communication**)
Espanja 1
Espanja 2
Espanja 3
Norja 1
Norja 2
Ranska 1
Ranska 2
Ranska 3
Saame 1
Saame 2
Venäjä 1
Venäjä 2
Venäjä 3
Spanish 1
Spanish 2
Spanish 3
German 1
German 2
German 3
Survival Finnish for
International Students **)
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VV1AF

op/
ects
cr

VV1C
VV1AV
VV1G
VV1D
VV1K
VV1L
VV1M
VV1N
VV1O
VV1P
VV1Q
VV1R
VV1S
VV1T
VV1X
VV1Y
VV1Z
VV1AG
VV1AH
VV1AI
VV1AQ
VV1AR
VV1AS

VV1

Koodi/
code

4

2

2

2

2

To/
Ti/
Ti/
Thu
Tue
Tue
14.30– 16.30– 16.30–
16.00 18.00 18.00

4

Ti/
Tue
12.30–
14.00
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5.
koulutusohjelmat
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koulutusohjelmat • luonnontie teiden al a

Luonnontieteiden ala

40

koulutusohjelmat • tie tojenk ä sit telyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, 210 op

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto,
jonka tutkintonimike on tradenomi. Opintojen
keskeisenä tavoitteena on tuottaa ammatillista
osaamista yrityksen, julkisen hallinnon, yhdistyksen tai muun toimintayksikön tieto- ja viestintäjärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen.

tävissä. Tutkinnon suorittaneen it-tradenomin
työtehtävät voivat liittyä yrityksen tietoverkkotoimintoihin, tietoturvaratkaisuihin, ohjelmistotuotantoon, www-palvelujen tuottamiseen tai sovellusten hankintaan, ylläpitoon ja koulutukseen.
Tradenomi voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä

Koulutusohjelma tarjoaa opintoja tietojärjestelmistä ja web-sovelluskehityksestä sekä turvallisten tietoverkkopalvelujen tuottamisesta ja koulutustehtävistä. Opintoihin liittyy toimeksiantoja
ja harjoittelua työelämän erilaisissa tietojärjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja kehittämisteh-

Koulutusohjelman opinnoista 15 opintopistettä on
yhteistä kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Lisäksi opiskelijan on sisällytettävä tutkintoonsa 15 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja,
joita voivat olla myös muiden koulutusohjelmien
tai muiden korkeakoulujen opinnot.
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koulutusohjelmat • luonnontie teiden al a

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 402T
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

Laajuus
Op

PERUSOPINNOT

66

YH1

RAMKin yhteiset perusopinnot

15

YH1A

Tutkiva oppiminen

3

1. lv

YH1B

Viestintä

3

1. lv

YH1D

Lappi osana EU:ta

3

3. lv

YR1A

Yksilö, yritys ja yhteiskunta

3

1. lv

YH1E

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet

3

2. lv

Koulutusohjelman perusopinnot

51

402T1

Tietotekniikka

15

ICT1A

Tietotekniikan perusteet

6

1. lv

402T1B

Työvälineopinnot

3

1. lv

402T1C

WWW-grafiikka

3

1. lv

402T1D

WWW-sivujen laadinta

3

1. lv

402T2

Liiketoiminta

12

YR1B

Liiketoiminta ja sen suunnittelu

3

1. lv

YR1C

Taloushallinnon perusteet

3

2. lv

YR1D

Markkinoinnin perusteet

3

3. lv
1. lv

402T3

Kansantalous
Matematiikka

3
9

402T3A

Logiikka

3

1. lv

402T3B

Talousmatematiikka

3

2. lv

ICT1D

Tilastot ja todennäköisyys

3

3. lv

402T4

Kielet ja viestintä

15

402T4A

English at Work

3

1. lv

402T4B

English in the IT-World

3

2. lv

402T4C

Svenska för IT studerande

3

2. lv

402T4D

Svensk affärskommunikation

3

3. lv

402T4E

Yritysviestintä

3

1. lv

AMMATTIOPINNOT

84

402T2A

42

Ajoitussuunnitelma
Lukuvuosi/
lukukausi

PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT

69

402T10

Tieto- ja viestintätekniikka

12

402T10A

Laitteistotekniikka

3

1. lv

402T10B

Lähiverkkotekniikka ja verkkokäyttöjärjestelmät

6

2. lv

402T10C

Verkkotietoturva

3

4. lv

402T11

Tietojärjestelmätyö

12

402T11A

Tietojärjestelmätyön perusteet

3

1. lv

402T11B

Suunnittelumenetelmät 1

3

1. lv
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402T11C

Suunnittelumenetelmät 2

3

2. lv

402T11D

Tietokantasovelluksen rakentaminen

3

1. lv

402T12

Ohjelmistotekniikka

18

ICT1B

Johdatus ohjelmointiin

3

1. lv

402T12A

Ohjelmointi 1

3

2. lv

402T12B

Ohjelmointi 2

3

2. lv

402T12C

Relaatiotietokantajärjestelmät

6

3. lv

402T12D

SQL-kyselykieli

3

3. lv

402T13

Toiminnan kehittäminen

12

402T13A

Kannattavuuslaskenta

3

3. lv

YR1E

Tietoteollisuuden yrittäjyys

3

2. lv

402T13C

Yritys- ja työoikeus

3

4. lv

402T13D

Tietojärjestelmän hankinta

3

4. lv

402T14

Projektiopinnot

15

402T14A

Tietojärjestelmätyö projektina

3

2. lv

402T14B

Toiminnan kehittämisen suunnittelu ja ohjaus

3

3. lv

PAL3B

Johdatus opinnäytetyöhön ja tutkimuskirjoittaminen

3

3. lv

Vaihtoehtoisista ammattiopinnoista valittavat

6

2. lv

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT

15

VAIHTOEHTOISET PROJEKTIOPINNOT
402T20

Sovellustuotanto

9

402T20A

Sovellustuotannon projektityö

6

2. –4. lv

402T20B

C++ -ohjelmointi

3

2.–4. lv

402T20C

Java-ohjelmointi

3

2.–4. lv

402T20D

VBA-ohjelmointi (verkko-opinnot)

3

2.–4. lv

402T20E

Digitaalisen sovellustuotannon työvälineet

3

2. –4. lv

402T21

Internet-sovellukset

9

402T21A

Internet-projektityö

3

1.–4. lv

402T21B

Internet -ohjelmointi

3

2.–3. lv

402T21C

Web-palvelin

3

2.–3. lv

402T22

Tietoverkkotekniikka

9

ICT1C

Tietoverkkotekniikka

5

3. lv

402T22A

Tietoverkkotekniikan projektityö

4

3. –4. lv

402T23

Yrityksen toiminnot

9

402T23A

Yritystoiminnan projektityö

3

402T23B

Ict-alan sopimusoikeus

3

4. lv

402T23C

Talouselämän muutokset

3

2.–3. lv

3–6

2.–3. lv

Liiketalouden koulutusohjelman vaihtoehtoiset ammattiopinnot

1.–4. lv
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402T30

402T30A

Muut vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Vaihtoehtoisiin ammatillisiin opintoihin voi myös sisällyttää
opintojaksoja kaikista projektiopintokokonaisuuksista, joita
ei ole valittu osaksi pakollisia ammatillisia projektiopintoja.
Asiakkaan ict-toiminnan kehittäminen

3

2.–4. lv

402T30B

Tietojärjestelmän käytettävyys

3

2. –4. lv

402T30C

Tietojärjestelmän suunnittelu

3

2.–4. lv

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli - ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

402T40
402T40A
402T40B

ammattitaitoa edistävä Harjoittelu
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu

30
10
20

2. lv
3. lv

402T50
402T50A

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

15
15

3.–4. lv

44

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
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Perusopinnot

toimintaympäristöön ja sen muutoksiin.

66 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 15 op
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu RAMKin
yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimustyöhön ja yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Opintojaksot
YR1B
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
YR1C
Taloushallinnon perusteet
YR1D
Markkinoinnin perusteet
402T2A Kansantalous
opintokokonaisuus
402T3 Matematiikka

9 op 1.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee loogisen päättelytekniikan,
talousmatematiikan sekä tilastomatematiikan
perusteet.

Opiskelija suorittaa koulutusohjelman perusopintoja yhteensä 51 opintopistettä.

Opintojaksot
402T3A Logiikka
402T3B Talousmatematiikka
ICT1D Tilastot ja todennäköisyys

opintokokonaisuus
402T1 Tietotekniikka

opintokokonaisuus
402T4 Kielet ja viestintä

Koulutusohjelman perusopinnot

51 op

15 op 1. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa käyttää tietojenkäsittelyn työasemaa, tuntee käyttöjärjestelmän ja -liittymän perustoiminnot sekä osaa hyödyntää lähiverkon
palveluita. Opiskelija tuntee yleiset toimiston
työvälineohjelmat ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan. Opiskelija tuntee www-sivujen laadinnan perusteet ja työvälineet ja osaa toteuttaa
www-sivuja tiedottavan viestinnän tarpeisiin.
Opintojaksot
ICT1A
Tietotekniikan perusteet
402T1B Työvälineopinnot
402T1C WWW-grafiikka
402T1D WWW-sivujen laadinta
opintokokonaisuus
402T2 Liiketoiminta

6
3
3
3

op
op
op
op

12 op 1.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää mikä merkitys markkinoinnilla ja laskentatoimella on yrityksen toiminnalle.
Opiskelija perehtyy yrityksen yhteiskunnalliseen,
kansantaloudelliseen ja kansainvälistaloudelliseen

3 op
3 op
3 op
3 op

3 op
3 op
3 op

15 op 1.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen yritykselle ja oppii hoitamaan keskeisiä viestintätehtäviä, joihin kuuluvat sisäinen ja ulkoinen
tiedotus, työyhteisöön perehdyttäminen ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Opiskelija osaa
hoitaa oman alansa viestintätehtäviä suomen,
ruotsin ja englannin kielillä.
Opintojaksot
402T4A English at Work
402T4B English in the IT-World
402T4C Svenska för IT-studerande
402T4D Svensk affärskommunikation
402T4E Yritysviestintä

Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
opintokokonaisuus
402T10 Tieto- ja viestintätekniikka

3
3
3
3
3

op
op
op
op
op

84 op
69 op
12 op 1.–2. lv
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Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy tietokoneen komponentteihin ja tekniseen toimintaperiaatteeseen sekä
teollisuusstandardin mukaiseen laitekokoonpanoon. Opiskelija tuntee työaseman ja paikallisverkon käyttöjärjestelmä- ja käyttöliittymästandardit, tunnistaa toiminnalliset poikkeustilanteet
ja osaa tehdä tavallisimpia asennus- ja muutostoimenpiteitä. Opiskelija tuntee tietoliikenteen
kehityksen ja tulevaisuuden näkymät sekä keskeiset tietoturvaratkaisut.
Opintojaksot
402T10A Laitteistotekniikka
402T10B Lähiverkkotekniikka ja
verkkokäyttöjärjestelmät
402T10C Verkkotietoturva
opintokokonaisuus
402T11 Tietojärjestelmätyö

3 op
6 op
3 op

12 op 1.–2. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee yrityksen tieto- ja viestintäjärjestelmien rakenteen, suunnittelumenetelmät ja
kehittämisen näkökulmat. Opiskelija oppii suunnittelemaan tietokantarakenteita ERD-tekniikalla
ja tietojärjestelmiä UML-tekniikalla.
Opintojaksot
402T11A Tietojärjestelmätyön perusteet
402T11B Suunnittelumenetelmät 1
402T11C Suunnittelumenetelmät 2
402T11D Tietokantasovelluksen
		
rakentaminen
opintokokonaisuus
402T12 Ohjelmistotekniikka

3
3
3
3

op
op
op
op

18 op 2.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee rakenteisen ohjelmoinnin perusrakenteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutteisen ohjelman rakentamisessa. Opiskelija hallitsee oliotekniikan käsitteistön ja työvälineen
ohjelmistotyössä.
Opiskelija osaa käyttää kyselykieltä tietokantasovelluksen rakentamisen työvälineenä ja tuntee hajautettujen tietokantojen periaatteet.
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Opintojaksot
ICT1B
Johdatus ohjelmointiin
402T12A Ohjelmointi 1
402T12B Ohjelmointi 2
402T12C Relaatiotietokantajärjestelmät
402T12D SQL-kyselykieli
opintokokonaisuus
402T13 Toiminnan kehittäminen

3
3
3
6

op
op
op
op

3 op

12 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee tietoteknisten järjestelmien hankinnan vaihtoehdot ja osaa vertailla eri vaihtoehtoja yleisten käytettävyyskriteerien perusteella.
Investointien kannattavuuslaskennan avulla vertaillaan vaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta. Opiskelija tuntee keskeiset rahoitusmenettelyt.
Opiskelija tutustuu ict-alan yrittäjyyden erityispiirteisiin.
Opintojaksot
402T13A Kannattavuuslaskenta
YR1E
Tietoteollisuuden yrittäjyys
402T13C Yritys- ja työoikeus
402T13D Tietojärjestelmän hankinta
opintokokonaisuus
402T14 Projektiopinnot

3
3
3
3

op
op
op
op

15 op 2. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee projektityön ominaisuudet ja
laadunhallintajärjestelmien periaatteet sovelluskehitystyön välineinä. Opintokokonaisuuteen liittyy itsenäisesti toteutettava tietojärjestelmäprojekti koulutusohjelman tai asiakkaan
toimeksiannon pohjalta. Opiskelija valitsee projektityönsä aihepiirin vaihtoehtoisista ammatillisista projektimoduuleista.
Opintojaksot
402T14A Tietojärjestelmätyö
projektina
402T14B Toiminnan kehittämisen
suunnittelu ja ohjaus
PAL3B
Johdatus opinnäytetyöhön
ja tutkimuskirjoittaminen

3 op
3 op
3 op
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Vaihtoehtoiset projektiopinnot
6 op
Opiskelija valitsee omien tavoitteidensa mukaan 6 opintopistettä vaihtoehtoisten ammattiopintojen tarjonnasta projektiopintojensa täydennykseksi.

opintokokonaisuus
402T21 Internet-sovellukset

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Opintojaksot
402T21A Internet-projektityö
402T21B Internet-ohjelmointi
402T21C Web-palvelin

3 op
3 op
3 op

opintokokonaisuus
402T22 Tietoverkkotekniikka

9 op

15 op

Opiskelija suorittaa 15 opintopistettä vaihtoehtoisten ammattiopintojen tarjonnasta joihin kuuluvat vaihtoehtoiset projektiopinnot sekä muut
vaihtoehtoiset ammattiopinnot. Jokainen vaihtoehtoinen opintokokonaisuus sisältää itsenäisen
asiakasprojektitehtävän. Yksi 9 op:n laajuinen
opintokokonaisuus on sisällytettävä kokonaisuudessaan vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin. Lisäksi opiskelija voi sisällyttää vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin koulutusohjelman hyväksymiä
verkko-opintoja.

Vaihtoehtoiset projektiopinnot
opintokokonaisuus
402T20 Sovellustuotanto

9 op
9 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee valitsemansa ohjelmointikielen käytön periaatteet eri käyttöympäristöissä ja
osaa ohjelmoida pieniä sovelluksia kielen ohjausrakenteita käyttäen. Opiskelija tuntee tietotekniikan viimeisimmät kehitysvaiheet ja osaa
käyttää kehittyneitä työvälineitä. Opiskelija hallitsee projektityöskentelyn asiakaslähtöisten tehtävien toteuttamisessa.
Opintojaksot
402T20A Sovellustuotannon projektityö
ja
402T20B C++ -ohjelmointi
tai
402T20C Java -ohjelmointi
tai
402T20D VBA -ohjelmointi
tai
402T20E Digitaalisen sovellustuotannon työvälineet

6 op
3 op

9 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa vuorovaikutteisen Internet-sovelluksen.

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa kehittää tietoverkkoa ja sen
käyttöympäristöä yhteistyössä käyttäjän kanssa.
Opintojaksot
ICT1C
Tietoverkkotekniikka
402T22A Tietoverkkotekniikan
projektityö
opintokokonaisuus
402T23 Yrityksen toiminnot

5 op
4 op

9 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee ajankohtaiset ict-alan oikeudelliset säädökset ja osaa kehittää työympäristönsä tai
asiakkaan tietojärjestelmiä ja sovellusympäristöä.
Opintojaksot
402T23A Yritystoiminnan projektityö
3 op
402T23B Ict-alan sopimusoikeus
3 op
402T23C Talouselämän muutokset
3 op
tai
Liiketalouden koulutusohjelman vaihtoehtoisia ammattiopintoja
3–6 op

3 op
3 op
3 op

opintokokonaisuus
402T30 Muut vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia tieto- ja viestintäteknologian työvälineitä sekä ohjata käyttäjää työvälineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.
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Opintojaksot
402T30A Asiakkaan ict-toiminnan
kehittäminen
402T30B Tietojärjestelmän
käytettävyys
402T30C Tietojärjestelmän
suunnittelu

3 op
3 op
3 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Ammattikorkeakoulu tarjoaa vapaasti valittavia opintoja, joita opiskelija voi valita 15 opintopistettä. Vapaasti valittavista opinnoista tiedotetaan erikseen. Myös tietojenkäsittelyn
koulutusohjelman vaihtoehtoiset ammatilliset
opinnot, muiden koulutusohjelmien opinnot,
virtuaaliammattikorkeakoulun opinnot sekä kansainvälisen vaihto-opiskelun opinnot hyväksytään vapaasti valittaviksi opinnoiksi.

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

30 op

Ohjattu harjoittelu työelämässä on osa ammattitaidon hankkimista ja tukee tutkinnon tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija perehtyy ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin
ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Työharjoittelu suoritetaan kahtena jaksona.
Perusharjoittelu ajoittuu toisen opiskeluvuoden keväälle ja syventävä harjoittelu kolmannen
opiskeluvuoden keväälle. Perusharjoittelu voidaan suorittaa missä tahansa tietojenkäsittelyalan tehtävissä kotimaassa tai ulkomailla. Syventävä työharjoittelu suoritetaan ammattialan
mukaisissa kehitystehtävissä. On suositeltavaa,
että opiskelijan opinnäytetyö liittyy syventävän
harjoittelun aihepiiriin. Ennen harjoittelua opiskelijan on esitettävä työharjoittelusuunnitelma.
Harjoittelun päätyttyä opiskelija laatii harjoitteluraportin.
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Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
15 op
Opinnäytetyö on prosessi, joka etenee opintojen aikana. Opiskelija perehtyy johonkin oman
ammattialansa erityiskysymykseen tai toteuttaa
jonkin kehitystehtävän asiakkaan toimeksiannon
perusteella. Hän saa valmiuksia omakohtaiseen
tutkimus- ja kehitystyöhön ja pystyy arvioimaan
tutkimuksia kriittisesti.
Opinnäytetyö voi olla tutkielma, suunnittelu- tai kehittämistehtävä, osa laajempaa tutkimusprojektia tai muu ammattialaa palveleva sovellus. Opiskelija tekee työsuunnitelman
ja osallistuu seminaareihin sekä raportoi opinnäytetyönsä ja toimii arvioijana. Parhaimmillaan
opinnäytetyö palvelee ja kehittää elinkeinoelämää. Opinnäytetyöhön liittyy kypsyysnäyte.
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Luonnonvara- ja ympäristöala

50
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Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, 240 op

Maaseudun ja porotalouden asiantuntijoita
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma kuuluu
luonnonvara- ja ympäristöalaan. Koulutusohjelma johtaa agrologi (AMK) -tutkintoon. Agrologit
toimivat asiantuntijoina hallinnossa, opetuksessa, kehittämistehtävissä, neuvonnassa, projektityössä sekä liike-elämän eri tehtävissä ja itsenäisinä yrittäjinä. Työssä vaadittavia taitoja ovat
oman ammattialan perus- ja kehittämistaidot
eurooppalaisessa toimintaympäristössä, yrittäjäosaaminen, prosessien johtamistaito, vuorovaikutus-, viestintä- ja kielitaidot, uuden tekniikan
hyödyntäminen sekä ympäristötietous.
Opinnoissa korostuvat ylpeys omista lähtökohdista, taidot toimia vaativissa olosuhteissa,
pohjoisen alueen mahdollisuuksien ja raaka-aineiden tuloksellinen hyödyntäminen osaamiseen, uudistumiskykyyn sekä uuden tekniikan
käyttöön perustuvassa yritystoiminnassa sekä
ihmisten hyvinvoinnista ja luonnonympäristön
ekologisesta kestävyydestä huolehtiminen. Oppisisällöt, opetusjärjestelyt ja projektityö ovat
työelämälähtöisiä. Myös oma yritystoiminta on
mahdollista opintojen aikana.

Ammattiopinnoilla perusvalmiudet
Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot, koulutusohjelman perusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot antavat kokonaiskuvan alasta, perusvalmiudet maaseutuelinkeinoissa toimimiseen
sekä jatkuvaan tiedonhankintaan.
Harjoittelussa opiskelija perehtyy maatilatalouden ja porotalouden harjoittamiseen käytännössä.
Syventävät opinnot
Omaa erityisosaamista ja asiantuntijuutta opiskelija syventää valitsemalla opintoihin vähintään
kaksi seuraavista kokonaisuuksista: maatilatuotanto, maatilaekonomia, porotalouden tuotanto
tai porotalouden ekonomia.
Omasta tai muista koulutusohjelmista vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija monipuolistaa tai edelleen syventää omaa erityisosaamistaan. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa
perehtyneisyyttään ja ammatillista valmiuttaan
kehittää omaa elinkeinoalaansa ja aluettaan ja
ratkaista ammatillisia ongelmia tai tutkimuskysymyksiä. Opinnäytetyö voi olla esim. tutkimus,
elinkeinoselvitys, markkinointisuunnitelma, projektityösuunnitelma tai tuotekehityshanke.
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Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 601M

52

Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

Laajuus

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen
Viestintä
Lappi osana EU:ta
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet

op
57
15
3
3
3
3
3

601M1
TUO5E
601M1A
TUO5D
TUO5B
TUO5A
TUO5C
601M2
601M2A
601M2B
601M2C
601M2D
TUO5F
601M3
601M3A
604M3A
601M3B

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT
Kielet ja viestintä
Englanti 1
Englanti 2
Ruotsi
Puheviestintä ja esiintyminen
Kirjoitusviestintä
Neuvonta ja asiantuntijatyö
Matemaattiset opinnot ja tietotekniikka
Maaseutualan matematiikka
ATK ja tietoliikenne
Maaseutualan tilastotiede
Tutkimussovellutuksia maaseutualalle
Kartoituksen perusteet ja paikantamistekniikka
Ekologiset opinnot
Maaseutualan fysiikka ja kemia
Kasvitiede
Biologian sovellutukset

18
3
3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
3
9
3
3
3

601M4
601M4A
601M4B
601M5
601M5A
601M5B
601M5C
601M6
601M6A
601M6B
601M6C
601M6D
601M7
YR1B
YR1C
YR1D
YR1G
601M7A
601M8
601M8A
601M8B
601M8C
601M8D

KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET AMMAT TIOPINNOT
Kasvintuotanto
Kasvintuotannon perusteet
Kasvinviljely
Eläintuotanto
Kotieläintuotannon perusteet
Tuotantoeläinten hoito
Porotalouden perusteet
Tuotanto ja ympäristö
Maaseutuympäristö
Luonnonmukainen tuotanto
Ympäristölainsäädäntö
Laadunhallinta
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Taloushallinnon perusteet
Markkinoinnin perusteet
Maaseutuyrittäminen
Johtaminen ja henkilöstöhallinto
Monialainen maaseutu
Maatalous- ja maaseutupolitiikka
Maaseutuyritysten ekonomian perusteet
Yksityismetsätalous ja metsänhoito
Lomitus ja hyvinvointi

123
93
12
6
6
15
9
3
3
15
3
6
3
3
15
3
3
3
3
3
21
3
6
6
3

Lukuvuosi/
Lukukausi

1. lv
1. lv
3. lv
1. lv
2. lv

1. lv
2. lv
2. –3. lv
2. lv
3. lv
3ç4. lv
1. lv
1. lv
2.–3. lv
3.–4. lv
2. lv
1.–2. lv
1. lv
1.–3. lv

1. lv
2. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1.–2. lv
2.–4. lv
2.–4. lv
2.–4. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
2.–4. lv
2.–3. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
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601M8E
601M9
601M9A
601M9B

Poro- ja maaseutumatkailu
Projektitoiminta
Projektityö A
Projektityö B

3
15
3
12
30

601M10
601M10A
601M10B
601M10C
601M11
601M11A
601M11B
601M12
601M12A
601M12B
601M13
601M13A
601M13B
601M13C

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
Opiskelija valitsee vähintään kaksi 15 pisteen moduulia
Maatilatuotanto
Kotieläintuotannon jatkokurssi    
Kasvinviljelyn jatkokurssi    
Maatilarakentaminen ja koneistus
Maatilaekonomia
Maatalouden tuotannon suunnittelu
Maatilayrityksen kehittäminen, SPV ja rahoitus
Porotalouden tuotanto
Poronhoito
Poron jatkojalostus
Porotalouden ekonomia
Porotalouden hallinto ja lainsäädäntö
Porotalouden yritystoiminta ja SPV
Porotalouden kehittäminen ja rahoitus

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli - ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

601M14
601M14A
601M14B
601M14C

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HAR JOITTELU
Perusharjoittelu A
Perusharjoittelu B
Erikoistumisharjoittelu

30
10
5
15

601M15
601M15A

OPINNÄY TETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

15
15

15
6
6
3
15
6
9
15
6
9
15
3
6
6

3.–4. lv
1. lv
2.– 4. lv

3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15

Kesä- ja talviharjoittelu
Kesä- ja talviharjoittelu
Kesä- ja talviharjoittelu
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Perusopinnot

57 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu RAMKin
yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimustyöhön ja yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot
opintokokonaisuus
601M1 Kielet ja viestintä

42 op
18 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää viestinnän, vuorovaikutus-,
ryhmätyö- ja sosiaalisten taitojen merkityksen tuloksellisen toiminnan perustana. Opiskelija kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän perustaitojaan suomen, ruotsin ja englannin kielillä sekä
saa neuvonta- ja asiantuntijatyön perusvalmiudet. Tavoitteena on, että opiskelijalla on luonteva ja myönteinen suhtautuminen kielen käyttöön
ja viestintätaitojen jatkuvaan kehittämiseen.
Opintojaksot
TUO5E Englanti 1
601M1A Englanti 2
TUO5D Ruotsi
TUO5B Puheviestintä ja esiintyminen
TUO5A Kirjoitusviestintä
TUO5C Neuvonta ja asiantuntijatyö
opintokokonaisuus
601M2 Matemaattiset opinnot ja
tietotekniikka

3
3
3
3
3
3

op
op
op
op
op
op

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee matematiikan, tilastotieteen
ja tutkimuksen perusteet ja osaa hyödyntää niitä toimiessaan maaseudun kehittäjänä. Hän saa
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tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä kartoituksen
ja paikantamistekniikan perustaidot.
Opintojaksot
601M2A Maaseutualan matematiikka
601M2B ATK ja tietoliikenne
601M2C Maaseutualan tilastotiede
601M2D Tutkimussovellutuksia
maaseutualalle
TUO5F Kartoituksen perusteet
ja paikantamistekniikka
opintokokonaisuus
601M3 Ekologiset opinnot

3
3
3
3

op
op
op
op

3 op

9 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee luonnon ja elinympäristön
keskeisiä biologisia, fysikaalisia ja kemiallisia perusilmiöitä ja lainalaisuuksia. Opiskelija ymmärtää mikrobien merkityksen erilaisissa elinympäristöissä ja erilaisissa prosesseissa ja perehtyy
mikrolisäykseen sekä geeniteknologian erilaisiin
käyttöalueisiin. Opiskelija osaa peruskäsitteet
kasvitieteestä ja tutustuu kasvisystematiikkaan.
Opiskelija tuntee kasvien sisäiset ja ulkoiset rakenteet ja niihin liittyvät elintoiminnot sekä tunnistaa tärkeimmät rikka- ja luonnonkasvit.
Opintojaksot
601M3A Maaseutualan fysiikka
ja kemia
601M3B Kasvitiede
601M3C Biologian sovellutukset

Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot

3 op
3 op
3 op

123 op
93 op

Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy ammatillisen tehtäväalueen perusteisiin, kokonaisuuksiin ja sovellutuksiin siten, että hän pystyy
itsenäisesti työskentelemään oman alansa asiantuntijatehtävissä, kehittämisessä ja yrittäjänä.
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opintokokonaisuus
601M4 Kasvintuotanto

12 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee pohjoisen viljelyolosuhteet
ja -mahdollisuudet. Hän tietää pohjoisen kasvintuotannon ilmastolliset ja maaperälliset
kasvutekijät sekä osaa hyödyntää tietojaan tuotantotoiminnassa. Hän osaa ottaa kaikissa kasvituotannon toimissaan huomioon herkästi vaurioituvan pohjoisen ympäristön.
Kasvituotannon opinnoissa opiskelija perehtyy erityisesti pohjoisen rehukasvien sekä perunan ja viljakasvien viljelyyn.
Opintojaksot
601M4A Kasvintuotannon perusteet
601M4B Kasvinviljely
opintokokonaisuus
601M5 Eläintuotanto

6 op
6 op

15 op

opintokokonaisuus
601M6 Tuotanto ja ympäristö

3 op
3 op

opintokokonaisuus
601M8 Monialainen maaseutu

15 op

3 op

6 op
3 op
3 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa perustiedot liiketoimintaosaamisesta ja yrittäjyydestä. Hän ymmärtää liiketoimintaosaamisen merkityksen yritysten ja
organisaatioiden toiminnassa. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin ja ymmärtää, miten yritys toimii ja mikä merkitys
markkinoinnilla ja taloushallinnolla on organisaatioiden toiminnalle. Hän tutustuu oman
alansa yrittäjyyteen, yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja oivaltaa yrittäjyyden yhtenä uravaihtoehtona.

9 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää tuotannon ja ympäristön
vuorovaikutuksen ja pohjoisen ympäristön herkkyyden. Hän perehtyy luonnonmukaisen tuotannon perusteisiin ja tuotantomenetelmiin. Hän
osaa maaseutuelinkeinoihin liittyvää ympäristölainsäädäntöä. Hän ymmärtää toimintaprosessien, ympäristön, tuotteiden ja palveluiden laadun
merkityksen tuloksellisen toiminnan perustana.
Opintojaksot
601M6A Maaseutuympäristö

opintokokonaisuus
YR1 Liiketoimintaosaaminen ja
yrittäjyys

Opintojaksot
YR1B
Liiketoiminta ja sen
suunnittelu
YR1C
Taloushallinnon perusteet
YR1D
Markkinoinnin perusteet
YR1N
Maaseutuyrittäminen
601M7A Johtaminen ja
henkilöstöhallinto

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy eläinten ruumiinrakenteeseen, elintoimintoihin ja käyttäytymiseen voidakseen huomioida eläinten tarpeet eri tilanteissa.
Opintojaksot
601M5A Kotieläintuotannon
perusteet
601M5B Tuotantoeläinten hoito
601M5C Porotalouden perusteet

601M6B Luonnonmukainen tuotanto
601M6C Ympäristölainsäädäntö
601M6D Laadunhallinta

3 op
3
3
3
3

op
op
op
op

21 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja johtaa maaseutuyrityksen toimintoja kannattavana kokonaisuutena. Hän tuntee maaseutuelinkeinojen toimintaympäristön ja maatalous- ja
maaseutupolitiikan toimintamallit. Hän tietää
sukupolvenvaihdokseen liittyvän lainsäädännön,
rahoituksen ja verotuksen sekä tuntee lomitusjärjestelmän perusteet ja toiminnan. Opiskelija
perehtyy maaseudun elinkeinomahdollisuuksiin
tarjota elinkeino kokonaan tai osittain muusta kuin perinteisestä poro- tai maataloustuotannosta. Opiskelija ymmärtää yksityismetsien merkityksen pohjoisen maaseudun kehittämisessä.
Opiskelija tietää matkailun merkityksen elinkei-
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nona ja tuntee maatila- ja poromatkailun erityispiirteet.
Opintojaksot
601M8A Maaseutu- ja maatalouspolitiikka
601M8B Maaseutuyritysten ekonomian
perusteet
601M8C Yksityismetsätalous ja
metsänhoito
601M8D Hyvinvointi ja lomitus
601M8E Poro- ja maaseutumatkailu
opintokokonaisuus
601M9 Projektitoiminta

3 op
6 op
6 op
3 op
3 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää oman ammattialansa tietämystä ja oppii käyttämään projektityötaitoja ja
projektityökaluja ammattialansa kehittämishankkeissa sekä alueellisessa kehittämistyössä.
Opintojaksot
601M9A Projektityö A
601M9 Projektityö B

Koulutusohjelman syventävät
ammattiopinnot

3 op
12 op

30 op

Opiskelijan ammatillisen perusvalmiuden laajentaminen ja syventäminen tapahtuu syventävissä ammattiopinnoissa. Opiskelija valitsee vähintään kaksi moduulia syventävistä opinnoista.
opintokokonaisuus
601M10 Maatilatuotanto

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa valmiudet suunnitella, järjestää
ja kehittää nautakarjatalouden eri tuotantosuuntia. Hän osaa suunnitella ja järjestää tilan kasvituotannon huomioiden pohjoiset olosuhteet ja
herkän ympäristön. Hän on selvillä nykyaikaisen
maatilan koneteknologiasta sekä korjaus- ja uudisrakentamisesta. Opiskelija perehtyy kasvinviljelyn ja nautakarjatalouden atk-sovellutuksiin.
Hän saa valmiudet hankkia jatkuvasti uusinta
ammattialaansa koskevaa tietoa.
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Opintojaksot
601M10A Kotieläintuotannon
jatkokurssi
601M10B Kasvinviljelyn jatkokurssi
601M10C Maatilarakentaminen ja
koneistus
opintokokonaisuus
601M11 Maatilaekonomia

6 op
6 op
3 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy maatilayrityksen pitkän aikavälin suunnitteluun. Opiskelija osaa tehdä koko
maatalousyritystä koskevia tuotanto- ja taloussuunnitelmia sekä määritellä eri tuotantovaihtoehtojen kannattavuutta ja maksuvalmiutta.
Opiskelija osaa arvioida EU-tukipolitiikan vaikutuksen taloussuunnitelmiin ja maatalousyrittäjien valintoihin.
Opintojaksot
601M11A Maatilayrityksen tuotannon
suunnittelu
601M11B Maatilayrityksen kehittäminen, SPV ja rahoitus
opintokokonaisuus
601M12 Porotalouden tuotanto

6 op
9 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tietää porotalouden tuotantoperustan
laaja-alaisesti. Poron hoitoon, käsittelyyn, ruokintaan, teurastamiseen ja jatkojalostukseen liittyvä tietämys.
Opintojaksot
601M12A Poronhoito
601M12B Poron jatkojalostus

6 op
9 op

opintokokonaisuus
601M13 Porotalouden ekonomia

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee poronhoitoon ja porotalouteen liittyvän lainsäädännön ja sen soveltamisen. Hän perehtyy paliskunnan taloushallintoon
ja johtamiseen sekä hallitsee yrityksen talous-
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hallinnon, verotuksen, rahoituksen, kannattavuuslaskennan ja kehittämisen. Opintoihin sisältyy käytännön työhön tutustuminen.
Opintojaksot
601M13A Porotalouden hallinto ja
lainsäädäntö
601M13B Porotalouden
yritystoiminta ja SPV
601M13C Porotalouden kehittäminen
ja rahoitus

3 op
6 op
6 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää opiskelijan ammatillista osaamista. Yleisten vapaasti valittavien ja kampuskohtaisten sekä oman koulutusohjelman opintojen
lisäksi muiden koulutusohjelmien ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia voidaan sisällyttää
vapaasti valittaviin opintoihin (luku 4).

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
30 op
opintokokonaisuus
601M14 Harjoittelu

30 op

Tavoite ja sisältö
Perusharjoittelussa opiskelija pääsee käytännössä soveltamaan oppimaansa teoriatietoa ja hän
voi syventää ja laajentaa maatalouden ja porotalouden perusosaamistaan. Erikoistumisharjoittelussa opiskelijalla on maaseutualan organisaatiossa tai yrityksessä mahdollisuus syventää
tietojaan ja taitojaan valitsemallaan maaseutuelinkeinojen erikoisalalla. Erikoistumisharjoitteluun voi liittyä opinnäytetyön aineiston keruu.
Harjoittelut on mahdollista suorittaa ulkomailla.
Opintojaksot
601M14A Perusharjoittelu A
601M14B Perusharjoittelu B
601M14C Erikoistumisharjoittelu

Opinnäytetyö
opintokokonaisuus
601M15 Opinnäytetyö

15 op
15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy tutkimus- ja kehittämisprosessin kulkuun ja saa opinnäytetyön tehdessään
kokemusta tutkimus- ja/tai kehittämistyöstä.
Hän kykenee arvioimaan tutkimuksia kriittisesti sekä saa valmiuksia omakohtaiseen tutkimustyöhön. Opiskelija osaa laatia ohjatusti henkilökohtaisen tai ryhmäopinnäytetyön, joka täyttää
tieteellisen tutkimustyön tai kehittämistyön vaatimukset. Hän voi opinnäytteenään myös laatia laajahkon kehittämis-, luonnonkäyttö- yms.
suunnitelman, mahdollisesti toteuttaakin sen.
Opinnäytetyö voi olla myös omalle ammattialalle uuden tuotteen tai menetelmän kehittäminen
tai em. parantaminen. Hän kykenee antamaan
tuotokseensa liittyvän kirjallisen kypsyysnäytteen.
Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen. Hän
työstää opinnäytetyösuunnitelman ja esittää sen
proseminaaritilaisuudessa. Opiskelija laatii ohjaavien opettajien opastuksella opinnäytetyön
ja esittelee työnsä keskeisen sisällön opinnäytetyön esittämistilaisuudessa. Hän kirjoittaa kypsyysnäytteen opinnäytetyöhönsä liittyvästä aiheesta. Opiskelijoita kannustetaan yhteistyöhön
työelämän kanssa ja hankkimaan opinnäytetyölleen tilauksen.

10 op
5 op
15 op

57

koulutusohjelmat • luonnonvar a- ja ympäris töal a

Metsätalouden koulutusohjelma, 240 op

Metsätalouden koulutusohjelma johtaa
metsätalousinsinööri (AMK) -tutkintoon
Laaja-alainen metsätalouden koulutus korostaa
metsäluonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää hyödyntämistä. Metsätalousinsinööri on metsäluonnon monipuolisen käytön, hoidon ja suojelun asiantuntija.
Hän hallitsee metsävarojen suunnittelun sekä
metsäalan palvelut.
Monitieteisten metsäopintojen perustana
ovat luonnon- ja yhteiskuntatieteet, syvällinen
luonnonymmärrys ja -tuntemus sekä pohjoisen
luonnon erityispiirteiden hallinta. Talous ja nykyaikainen tekniikka sekä työelämäläheisyys nivoutuvat kaikkiin oppimisen sisältöalueisiin. Yksilön
menestymisen avainvalmiuksina nähdään viestintätaidot yhdistyneenä sosiaalisiin taitoihin ja
vahvaan itsetuntoon.
Metsätalousinsinöörit työskentelevät asiantuntijoina metsä- ja ympäristöalan organisaatioissa. He toimivat keskijohdon suunnittelu-,
johtamis-, koulutus-, neuvonta-, markkinointi- ja
kehittämistehtävissä sekä itsenäisinä metsäpalveluyrittäjinä. Myös kansainväliset projektitehtävät tarjoavat haasteita ja kehittymismahdollisuuksia.
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Syventävät sekä vapaasti valittavat opinnot
Syventävät opinnot antavat mahdollisuuden yksilölliseen erikoistumiseen. Ne edustavat ammatin keskeisiä osa-alueita ja alan odotettavissa
olevaa kehitystä. Opiskelija valitsee syventävät
opintojaksot (15 op) yksilöllisen kiinnostuksensa perusteella ja pyrkii tällä tavoin luomaan itselleen erityisosaamisen alueita, joita hän voi
vielä vahvistaa vapaasti valittavien opintojen valinnoillaan. Näiden opintojen ajoitus riippuu
opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta ja siitä, toteutetaanko opiskelijan valitsema opintojakso joka vuosi vai joka toinen
vuosi.
Vahvistaakseen erityisosaamistaan opiskelija voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihinsa
yksilöllistä erikoistumista tukevia opintojaksoja paitsi ammattikorkeakoulun yhteisestä tarjonnasta ja tuotantoalojen tai muiden koulutusalojen tarjonnasta myös oman alansa syventävistä
ammattiopinnoista tai hän voi sisällyttää niihin
muualla suorittamiaan ammattikorkeakoulu- tai
yliopisto-opintoja.
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Metsätalouden koulutusohjelma 604M
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

Laajuus
op

Ajoitussuunnitelma
Lukuvuosi/Lukukausi

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen
Viestintä
Lappi osana EU:ta
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet

51
15
3
3
3
3
3

1. lv
1. lv
3. lv
1. lv
2. lv

604M1
604M1A
604M1B
604M1C
604M1D
604M2
TUO5A
TUO5B
TUO5C
TUO5D
TUO5E
604M2A

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT
Luonnontieteet ja tietojenkäsittely
Matematiikka
Fysiikka ja kemia
ATK ja tietoliikenne
Tilastotiede
Kielet ja viestintä
Kirjoitusviestintä
Puheviestintä ja esiintyminen
Neuvonta ja asiantuntijatyö
Ruotsi
Englanti 1
Englanti 2

36
18
8
4
3
3
18
3
3
3
3
3
3

604M3
604M3A
604M3B
604M3C
604M4
604M4A
604M4B
604M4C
604M5
604M5A
604M5B
604M6
604M6A
604M7
604M7A
604M7B
604M7C
TUO1A
604M8
TUO5F
TUO3B
TUO3A
604M9
604M9A
604M10
604M10A
604M10B
604M11
YR1B
YR1C

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
Ekologia
Kasvitiede
Metsäekologia
Metsä- ja suotyypit
Metsänhoito
Metsänuudistaminen
Metsänkasvatus
Metsien luonnonhoito
Puuhuolto ja puunjalostus
Puunhankinta
Puuteknologia
Metsien monikäyttö
Metsien monikäytön perusteet
Metsien tuotannon ja käytön ohjaaminen
Metsänmittaus
Luonnonvarojen inventointi ja seuranta
Metsäsuunnittelu
Logistiikan perusteet
Kartoitus ja paikkatieto
Kartoituksen perusteet ja paikantamistekniikka
Kaukokartoituksen perusteet
Paikkatietojärjestelmien perusteet
Luonnonvarojen kestävä käyttö
Ympäristönsuojelu ja ympäristölainsäädäntö
Metsäekonomia
Kiinteistökauppa ja metsänarvonmääritysmenetelmät
Metsä- ja puutalous
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Taloushallinnon perusteet

129
102
13
4
6
3
16
5
6
5
12
9
3
6
6
19
6
3
7
3
9
3
3
3
5
5
6
3
3
16
3
3

1. sl, 1. kl, 2. sl
1. sl, 2. kl
1. lv
2. sl, 2. kl
3. lv
2. lv
2. lv
3. kl
3. kl
3. lv

1. sl
1. sl, 1. kl, 1. kesä
1. sl, 1. kesä
1. kl, 2. lv
1. lv
3. lv
1. ja 2. lv
2. lv
2. lv
1. kl, 1. kesä, 2. sl
3. kl
2. kl, 3. kl
2. lv
2. lv
2. lv
2. lv
2. kl
3. tai 4. lv
2. lv
2. sl
2. kl

59

koulutusohjelmat • luonnonvar a- ja ympäris töal a
YR1D
YR1G
604M11A

Markkinoinnin perusteet
Metsäyrittäminen
Johtaminen ja esimiestyö metsäalalla

3
3
4

3. sl
3. kl
4. sl

604M12
604M12A

KOULUTUSOHJELMAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
Projektiopinnot
Metsäalan projekti

27
12
12

3. ja 4. lv

604M3
604M3D
604M7
604M7E
604M9
604M9B
604M9C
604M9D
604M13
604M13A
604M13B
604M13C
604M5
604M5C
604M5D
604M8
TUO3C
TUO3D
TUO3E
604M10
604M10C
604M10D

VALINNAISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
Ekologia
Pohjoiset kasvupaikat ja elinympäristöt
Metsien tuotannon ja käytön ohjaaminen
Metsätietojärjestelmät
Luonnonvarojen kestävä käyttö
Suomen suot ja niiden käyttö
Maisemanhoito ja maisemasuunnittelu
Kansainvälinen metsätalous
Luonnon monikäyttö
Riistan ja kalavesien hoito
Luontomatkailu ja monikäytön ekonomia
Pohjoisten metsien suojelu ja hoito
Puuhuolto ja puunjalostus
Puuhuolto
Puunjalostus ja puutuotteet
Kartoitus ja paikkatieto
Kaukokartoituksen jatkokurssi
Paikkatietojärjestelmien jatkokurssi
Luonnonvara- ja ympäristötietojen visualisointi
Metsäekonomia
Metsänomistuksen ja -kasvatuksen ekonomia
Metsällisten hankkeiden taloudellinen arviointi

15
6
6
6
6
12
6
3
3
10
3
4
3
8
5
3
9
3
3
3
6
3
3

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli - ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15

604M14
604M14A
604M14B

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2

30
15
15

1. kesä
3. kesä

604M15
604M15A

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

15
15

2.–4. lv
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3. tai 4. lv
3. sl, 4. kl
3. tai 4. lv
3. tai 4. lv
3. tai 4. lv
3. tai 4. lv
3. tai 4. lv
3. tai 4. lv
3. tai 4. lv
3. tai 4. lv
3. tai 4. lv
3. lv
3. tai 4. lv
3. tai 4. lv
3. tai 4. lv
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Perusopinnot

tojaan suomen, ruotsin ja englannin kielillä sekä
saa neuvonta- ja asiantuntijatyön perusvalmiudet.
Tavoitteena on, että opiskelijalla on luonteva ja
myönteinen suhtautuminen kielen käyttöön ja viestintätaitojen jatkuvaan kehittämiseen.

51 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu RAMKin
yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimustyöhön ja yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot

36 op

opintokokonaisuus
604M1 Luonnontieteet ja
tietojenkäsittely

18 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy metsäalan kannalta keskeisiin luonnon ja elinympäristön fysikaalisiin ja
kemiallisiin perusilmiöihin ja lainalaisuuksiin.
Opiskelija kehittää matemaattisia perustietoja ja -taitoja niin, että hän saa valmiuksia käyttää matematiikkaa apuvälineenä opinnoissaan
ja metsäalan työtehtävissä. Opiskelija perehtyy
tilastollisten menetelmien käyttöön metsäalalla
sekä kehittää valmiuksiaan lukea, tulkita ja soveltaa metsäalan tilastoja ja tutkimuksia.
Opintojaksot
604M1A Matematiikka
604M1B Fysiikka ja kemia
604M1C ATK ja tietoliikenne
604M1D Tilastotiede
opintokokonaisuus
604M2 Kielet ja viestintä

8
4
3
3

op
op
op
op

18 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää viestinnän, vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja sosiaalisten taitojen merkityksen tuloksellisen toiminnan perustana. Opiskelija
kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän perustai-

Opintojaksot
TUO5A Kirjoitusviestintä
TUO5B Puheviestintä ja esiintyminen
TUO5C Neuvonta ja asiantuntijatyö
TUO5D Ruotsi
TUO5E Englanti 1
604M2A Englanti 2

Ammattiopinnot
opintokokonaisuus
604M3 Ekologia 		
			

3
3
3
3
3
3

op
op
op
op
op
op

129 op
13 op pakollista
6 op valinnaista

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy ilmastollisiin ja maaperällisiin kasvupaikkatekijöihin ja saa perustiedot
Suomen maa- ja kallioperästä. Hän osaa peruskäsitteet kasvitieteestä sekä tunnistaa alalla tarvittavat metsä- ja suokasvit. Hän perehtyy kotimaisiin puulajeihin ja sekä luonnontilaisiin ja
ihmisen muokkaamiin metsä- ja suotyyppeihin.
Hän syventää ymmärrystään pohjoisen luonnon toiminnasta sekä kasvattaa pohjoisten kasvupaikkojen, monimuotoisuudelle arvokkaiden
elinympäristöjen ja eliölajiston tuntemustaan.
Pakolliset opintojaksot
604M3A Kasvitiede
604M3B Metsäekologia
604M3C Metsä- ja suotyypit

4 op
6 op
3 op

Valinnaiset opintojaksot
604M3D Pohjoiset kasvupaikat
ja elinympäristöt
opintokokonaisuus
604M4 Metsänhoito

6 op

16 op pakollista

Tavoite ja sisältö
Opiskelija paneutuu metsien perustuotanto-
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biologiaan, metsien kehitysdynamiikkaan, metsänuudistamisen perusteisiin ja menetelmiin
sekä kasvatusvaiheen hoitotoimenpiteisiin kestävän metsätalouden perustalta. Hän perehtyy
viljelymateriaalin tuotantoon ja metsänjalostuksen mahdollisuuksiin sekä metsätuhoihin, niiden aiheuttajiin ja torjuntaan. Käytännön harjoituksissa hän oppii soveltamaan osaamistaan
metsäluonnon kestävyyttä ja monimuotoisuutta
edistävällä tavalla. Opiskelija tunnistaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt, säilyttää ne ja
hoitaa niitä säädösten, metsänhoitosuositusten
ja metsäsertifioinnin edellyttämällä tavalla.
Pakolliset opintojaksot
604M4A Metsänuudistaminen
604M4B Metsänkasvatus
604M4C Metsien luonnonhoito
opintokokonaisuus
604M5 Puuhuolto ja
puunjalostus

5 op
6 op
5 op

12 op pakollista
8 op valinnaista

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy puun hinnoitteluun, puunkorjuun suunnitteluun ja puunkorjuuseen leimikkotasolla sekä puutavaran mittausmenetelmiin. Hän saa perustiedot puunhankinnan
suunnittelun ja toteutuksen kustannuksien
muodostumisesta hankinnan eri vaiheissa metsästä tehtaalle. Hän syventää ymmärrystään kokonaistaloudelliseen, asiakaslähtöiseen puunhankinnan ja toteutuksen suunnitteluun sekä
kuljetusten optimointiin. Tavoitteena on hallita
puunhankinnan toteutus ja kyetä johtamaan taloudellista puunhankintaa.
Opiskelija perehtyy puunjalostusteollisuuteen.
Hän tuntee puun ominaisuudet ja niiden vaikutukset puun rakenteeseen, käyttöön ja jalostukseen. Hän tietää miten eri puulajit ja niiden rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat tuotteen
kestävyyteen eri käyttökohteissa ja miten puun
käsittelyllä voidaan parantaa puun käyttöominaisuuksia.
Pakolliset opintojaksot
604M5A Puuhankinta
604M5B Puuteknologia

62

9 op
3 op

Valinnaiset opintojaksot
604M5C Puuhuolto
604M5D Puunjalostus ja puutuotteet
opintokokonaisuus
604M6 Metsien monikäyttö

5 op
3 op

6 op pakollista

Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa perustiedot luonnon virkistys- ja
matkailukäytöstä sekä tuntee alan peruskäsitteistön ja -toiminnot. Hän perehtyy riistan ja kalojen elinympäristöihin sekä luonnon keräilytuotteisiin ja ymmärtää niiden merkitykseen niin
metsätaloudessa kuin koko yhteiskunnassakin.
Pakolliset opintojaksot
604M6A Metsien monikäytön
perusteet
opintokokonaisuus
604M7 Metsien tuotannon
ja käytön ohjaaminen

6 op

19 op pakollista
6 op valinnaista

Tavoite ja sisältö
Metsänmittauksessa opiskelija perehtyy ensin
yksittäisen puun ja metsikkökoealan mittaukseen ja mittaustietojen käsittelyyn. Tämän jälkeen hän perehtyy metsävarojen inventoinnissa käytettäviin menetelmiin, tiedonkeruuseen,
inventointitulosten laskentaan ja raportointiin
sekä tutustuu käytännön inventointitehtäviin.
Edellisen pohjalta opiskelija tutustuu luonnonvarojen käytön suunnittelun perustana olevaan
teoriaan sekä perehtyy suunnittelun eri lähestymistapoihin ja ymmärtää suunnittelun nivoutumisen päätöksentekoon. Hän tutustuu
käytännön metsäsuunnittelutoimintaan, metsäsuunnitelmiin ja niiden hyödyntämiseen sekä
perehtyy metsäsuunnittelun keskeisiin välineisiin. Opiskelija hallitsee logistiikan strategian
merkityksen ja perusteet menetelmistä, joilla
voidaan tehostaa yrityksen toimintaa. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija tuntee metsätietojärjestelmän rakenteen ja osaa hyödyntää järjestelmän antamaa informaatiota maankäytön
ja metsätalouden suunnittelussa sekä metsätalouden eri tehtävissä. Hän osaa laskea vaihtoehtoisia toimenpidesuunnitelmia nykyaikaisilla
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laskentamenetelmillä. Opiskelija osaa laatia monikäytön huomioonottavan metsäsuunnitelman
nykyaikaisia metsäsuunnittelumenetelmiä ja -järjestelmiä käyttäen sekä perehtyy maastotiedon
ajantasaistusmenetelmiin.
Pakolliset opintojaksot
604M7A Metsänmittaus
604M7B Luonnonvarojen inventointi
ja seuranta
604M7C Metsäsuunnittelu
TUO1A Logistiikan perusteet
Valinnaiset opintojaksot
604M7E Metsätietojärjestelmät
opintokokonaisuus
604M8 Kartoitus ja		
paikkatieto		

6 op
3 op
7 op
3 op
6 op

9 op pakollista
9 op valinnasta

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy ympäristöalan maastomittauksissa käytettäviin kartoitusmenetelmiin, karttakoordinaatistoihin, karttoihin, GPS-tekniikan
perusteisiin, ilmakuviin ja numeeriseen kartanpiirustukseen sekä niiden käyttöön metsätaloudessa.
Opiskelija saa perustiedot paikkatietojärjestelmistä, numeerisista paikkatietoaineistoista ja paikkatietoanalyyseistä sekä tutustuu keskeisiin paikkatieto-ohjelmistoihin. Jatkokurssilla hän syventää
osaamistaan kaukokartoituksen numeerisessa tulkinnassa ja paikkatietojärjestelmissä ja kykenee
tuottamaan paikkatietojärjestelmien avulla visuaalista materiaalia luonnonvara- ja ympäristöalalle.
Pakolliset opintojaksot
TUO5F Kartoituksen perusteet
ja paikantamistekniikka
TUO3B Kaukokartoituksen perusteet
TUO3A Paikkatietojärjestelmien
perusteet
Valinnaiset opintojaksot
TUO3C Kaukokartoituksen jatkokurssi
TUO3D Paikkatietojärjestelmien
jatkokurssi
TUO3E Luonnonvara- ja
ympäristötietojen visualisointi

3 op
3 op
3 op

3 op
3 op
3 op

opintokokonaisuus
604M9 Luonnonvarojen
kestävä käyttö

5 op pakollista
12 op valinnaista

Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää maailmanlaajuisia ja paikallisia ympäristöongelmia ja osaa toimia kestävän
kehityksen mukaisesti. Hän sisäistää ympäristönsuojelua koskevien lainsäädännön pääpiirteet
ja osaa arvioida näiden lakien yhteiskunnallisia
ja taloudellisia vaikutuksia.
Opiskelija osaa tehdä maisemaselvityksiä ja
käyttää niiden tuloksia omassa työssään, erityisesti metsä- ja maaseutumaisemien sekä perinnemaisemien käytössä, hoidossa ja suunnittelussa. Opiskelija tutustuu maisematieteen
perusteisiin sekä tunnistaa moniaistiseen maisemakokemukseen vaikuttavat tärkeimmät tekijät.
Opiskelija perehtyy luonnontilaisten ja ojitettujen soiden luokitteluun sekä turvemaiden ominaisuuksiin. Hän oppii tekemään kunnostusojituksia, hoitamaan suometsiä sekä korjaamaan
puuta ojitetuilta soilta. Hän perehtyy myös soiden ja turpeen muihin käyttömuotoihin.
Opiskelija perehtyy tärkeimpien metsätalousmaiden kysymyksiin, kansainväliseen metsäpolitiikkaan ja Suomen metsä- ja ympäristöalan
kansainväliseen yhteistyöhön erityisesti Suomen
lähialueilla.
Pakolliset opintojaksot
604M9A Ympäristönsuojelu ja
ympäristölainsäädäntö

5 op

Valinnaiset opintojaksot
604M9B Suomen suot ja niiden käyttö 6 op
604M9C Maisemanhoito ja
3 op
maisemasuunnittelu
604M9D Kansainvälinen metsätalous
3 op
opintokokonaisuus
604M10 Metsäekonomia		 6 op pakollista
		 6 op valinnaista
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy metsä- ja puutalouden sekä
metsäklusterin merkitykseen etenkin Suomessa
mutta myös maailmanlaajuisesti. Hän tietää metsäpolitiikan keskeiset lähtökohdat ja metsäpolitii-
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kan välineet. Opiskelija syventyy kiinteistökauppaan ja metsänarvoon vaikuttaviin tekijöihin. Hän
osaa käyttää ja soveltaa metsänarvonmääritysmenetelmiä eri tilanteissa ja kohteissa. Opiskelija
perehtyy investointilaskennassa käytettäviin menetelmiin ja niiden soveltamiseen metsätaloudessa. Hän osaa käyttää yhteiskuntataloudellisia vertailumenetelmiä laajempien kehittämishankkeiden
arvioinneissa. Opiskelija syventyy etenkin yksityismetsätaloudessa esiin tuleviin taloudellisiin valintatilanteisiin ja hänelle syntyy kokonaiskuva metsänomistajan toimintaympäristöstä.
Pakolliset opintojaksot
604M10A Kiinteistökauppa ja
metsänarvonmääritysmenetelmät
604M10B Metsä- ja puutalous
Valinnaiset opintojaksot
604M10C Metsän omistuksen ja
kasvatuksen ekonomia
604M10D Metsällisten hankkeiden
taloudellinen arviointi

3 op
3 op
3 op
3 op

opintokokonaisuus
YR1 Liiketoimintaosaaminen		 16 op pakollista
ja yrittäjyys
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa perustiedot liiketoimintaosaamisesta ja yrittäjyydestä. Hän ymmärtää liiketoimintaosaamisen merkityksen yritysten ja
organisaatioiden toiminnassa. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin ja ymmärtää, miten yritys toimii ja mikä merkitys
markkinoinnilla ja taloushallinnolla on organisaatioiden toiminnalle. Hän tutustuu oman
alansa yrittäjyyteen, yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja oivaltaa yrittäjyyden yhtenä uravaihtoehtona. Opiskelija hankkii monipuolisesti johtamiseen liittyviä valmiuksia, joita tarvitaan
nykyisissä ryhmäkeskeistä johtamista soveltavissa organisaatioissa ja tutustuu työlainsäädännön perusteisiin.
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Pakolliset opintojaksot
YR1B
Liiketoiminta ja sen
suunnittelu
YR1C
Taloushallinnon perusteet
YR1D
Markkinoinnin perusteet
YR1G
Metsäyrittäminen
604M11A Johtaminen ja esimiestyö
metsäalalla
opintokokonaisuus
604M12 Projektiopinnot

3 op
3
3
3
4

op
op
op
op

12 op pakollista

Tavoite ja sisältö
Projektiopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja vahvistaa hänen suuntautumisensa mukaista asiantuntijuutta yhteistoiminnallisen oppimisen ja tekemisen
avulla.
Metsäalan projekti on koulutuksen ulkopuolisen tahon tilaama laaja hanke, joka perustuu
todelliseen ja ajankohtaiseen tarpeeseen. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen
kokonaisuudessaan ja kantavat siitä kokonaisvastuun. Keskeisenä tavoitteena on myös projektinhallintaan liittyvän osaamisen syventäminen: Opiskelija harjaantuu projektityöskentelyyn
toimintatapana sekä projektin suunnittelun, toteutuksen ja seurannan tehtäviin.
Pakolliset opintojaksot
604M12A Projektiopinnot

12 op

opintokokonaisuus
604M13 Luonnon monikäyttö 10 op valinnaista
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy riistan ja kalojen elinympäristöjen käytön ekologisiin vaikutuksiin ja
elinympäristöjen hoitoon. Opiskelija syventää
osaamistaan erityisesti pohjoisten metsä- ja vesiekosysteemien hoidossa ja käytössä ja kykenee suunnittelemaan niihin liittyviä toimintoja
laaja-alaisesti koko luonnon ekosysteemin huomioiden. Opiskelija syventää tietojaan luontomatkailun alalta sekä osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon vetovoimaisuuteen perustuvan
matkailutuotteen asiakaslähtöisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
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Valinnaiset opintojaksot
604M13A Riistan ja kalavesien hoito
604M13B Luontomatkailu ja
monikäytön ekonomia
604M3C Pohjoisten metsien suojelu
ja hoito

3 op
4 op
3 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on
syventää ja täydentää opiskelijan ammatillista osaamista. Niillä opiskelija voi myös täydentää ja tukea ammattikorkeakoulututkintoa sekä
laajentaa sen sisältöä oman kiinnostuksensa ja
yksilöllisen mieltymyksen mukaan. Yleisten vapaasti valittavien ja kampuskohtaisten opintojen lisäksi muiden koulutusohjelmien ja muiden
korkeakoulujen opintosuorituksia voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin.

Opinnäytetyö

15 op

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on saada valmiudet asiantuntijaksi kehittymiseen. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen prosessi, jonka tuloksena on työelämää kehittävä suunnitelma, tuote tai tutkimus.
Opinnäytetyö syventää opiskelijan ammatillista
osaamista sekä totuttaa itsenäiseen, suunnitelmalliseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Opinnäytetyöprosessi kehittää tiedonhankinta-, analysointi-, arviointi- ja päättelytaitoja sekä kykyä
soveltaa tutkimus- ja kehittämistyömenetelmiä.
Opiskelija osaa esittää työnsä tulokset asiantuntevasti ja työelämää palvelevalla tavalla. Hän
ymmärtää työnsä merkityksen osana työelämän
käytännön toimintaa.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
30 op
Tavoite ja sisältö
Ensimmäisen harjoittelujaksonsa aikana opiskelija soveltaa osaamistaan käytäntöön, laajentaa työelämän tuntemustaan ja perehtyy työntekijänä metsäalan erilaisiin työtehtäviin, -oloihin
ja organisaatioihin. Tämä luo valmiuksia suunnittelu-, esimies- ja asiantuntijatehtäviin ja edistää selviytymistä myöhemmissä opinnoissa. Tavoitteena on monipuolinen työkokemus, johon
voi sisältyä jonkin verran myös suunnittelua ja
avustavia työnjohtotehtäviä.
Toisen harjoittelujaksonsa aikana opiskelija laajentaa työssä oppimalla työelämän tuntemustaan ja ammatillisia valmiuksiaan suunnittelu-,
esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Tehtävien tulisi olla opiskelijan valitsemiin suuntautumisopintoihin liittyviä keskeisiä töitä. Harjoittelun sisältö
voi tukea opinnäytetyötä ja harjoittelu voi edeltää
opinnäytetyötä harjoittelutyönantajan ja opiskelijan sopimuksen ja ohjaavan opettajan hyväksymän opinnäytetyösuunnitelman mukaisesti.
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Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
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Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma, 210 op

Tutkinto: matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike restonomi (AMK)
Koulutusohjelma valmentaa ruoka-, ravintola- ja
majoitusalan monipuolisiin palvelu-, asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Koulutusohjelma painottaa asiakaslähtöisyyttä ja viihtyisyyttä, toiminnan
tuloksellisuutta ja pohjoisen toimintaympäristön
huomioonottamista. Opiskelija rakentaa opintotarjonnasta oman tavoitteensa mukaisen ammatillisen kehittymisen oppimispolun. Opiskelija voi opinnoissaan suuntautua joko ruoka-,
ravintola- ja elintarvikepalveluihin tai majoituspalveluihin.
Opiskelussa painotetaan palvelu- ja liiketoimintaosaamista sekä jatkuvaa tietojen hankintaa ja
taitojen kehittämistä. Tuotekehitys ja innovatiivisten ratkaisujen löytäminen nähdään tärkeiksi.
Opiskeluun sisältyy tutkimus- ja kehittämisprojekteja, jotka antavat mahdollisuuden opinto-

jen ja työelämän käytäntöjen yhdistämiseen
sekä opiskelijan oman asiantuntijuuden kehittämiseen ja yhteistyöverkostojen luomiseen. Työelämälähtöiset oppimistehtävät ja työharjoittelu ovat keskeisiä ammattitaitoa rakennettaessa.
Alalla korostuu kansainvälisyys, joten opiskelijoita kannustetaan vaihto-opiskeluun ja kv-harjoitteluun. Opiskelijaa tuetaan itsenäisiin, vastuullisiin ja tutkiviin työskentelytapoihin sekä
itsearviointiin, jotka nähdään asiantuntijuutta ja
elinikäistä oppimista edistävinä taitoina.
Restonomin (AMK) -tutkintoon johtavat opinnot koostuvat ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista, koulutusohjelman perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista,
ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opiskelija laatii itselleen yksilöllisen opiskelusuunnitelman, joka toimii urasuunnittelun, ammatillisen kasvun ja kehityksen sekä
opintojen edistämisen tukena.
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Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 802H
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen
Viestintä
Lappi osana EU:ta
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet

801M2OK
801M1D
801M2
PAL1A
PAL1B
PAL1C
PAL1D
PAL1E
YR1B
YR1D
YR1C

Koulutusohjelman perusopinnot
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan perusteet
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan perusteet
Liiketoimintaosaaminen 1
English at Work
Svenska för yrkeslivet
Tietojenkäsittelyn perusteet
Kansantalous
Työyhteisössä toimiminen
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Markkinoinnin perusteet
Taloushallinnon perusteet

33
9
9
24
3
3
3
3
3
3
3
3

801M3OK
PAL2D
801M3A
PAL2C
PAL2A
PAL2E
PAL2G
PAL2F
801M4OK
801M4C
801M4D
801M4F
801M4E
801M7
801M7A
801M7B
PAL3B
YR1H

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET AMMAT TIOPINNOT
Liiketoimintaosaaminen 2
Työvälineohjelmat
Matkailualan lainsäädäntö
Talous- ja tilastomatematiikka
Liiketoiminnan kannattavuus ja rahoituksen suunnittelu
Henkilöstövoimavarojen hallinta
Yritysviestintä
Markkinointitutkimus
Palveluosaaminen ja tuotekehitys
Business Contacts in Tourism
Genom affärskontakter till framgång
Asiakaskäyttäytyminen ja asiakkuuksien hallinta
Tuotekehitys, laadunhallinta ja kestävä kehitys
Soveltava tutkimus- ja kehittämistoiminta
Projektiopinnot
Tutkimusmenetelmät matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla
Johdatus opinnäytetyöhön ja tutkimuskirjoittaminen
Palveluyrittäminen

102
60
24
3
6
3
3
3
3
3
18
3
3
3
9
18
9
3
3
3

2.–4. lv
3. lv
3. lv
4. lv

801M5
801M5N
801M5P
801M5Q

VAIHTOEHTOISET AMMAT TIOPINNOT
Suuntaavat ammattiopinnot 1
Johdatus ruokatuotteen analysointiin ja kehittämiseen
Ruokatuotannon prosessit 1
Ruoka- ja ravintolapalvelut

42
18
6
6
6

1. lv
1. lv
1. lv
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Laajuus
op
48
15
3
3
3
3
3

Lukuvuosi

1. lv
1. lv
3. lv
1. lv
2. lv

1.–3. lv
1. lv
1. lv
1. lv
2. lv
1. lv
2. lv
1. lv
1. lv

1. lv
1. lv
2. lv
3. lv
2. lv
2. lv
2. lv
2. lv
3. lv
3. lv
3. lv
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801M5O
801M5L
801M5M
801M6
801M6T
801M6V
801M6X
801M6Z
801M6Ä
801M6Ö
801M6U
801M6Y
801M6S
801M6E
801M6I
801M6H

Majoitus- ja toimitilapalvelujen perusteet
Kokous- ja kongressipalvelut
Myyntikanavat ja verkostot
Suuntaavat ammattiopinnot 2
Ravitsemuksen perusteet ja erityisruokavaliot
Tuotekehitys ruokapalvelualalla
Ruoka- ja ravintolapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen
Ruoka- ja juomakulttuurit
Ruokatuotannon prosessit 2
Ruoka- ja ravintolapalvelujen tuotekehitysprojekti *)
Majoitus- ja toimitilapalvelujen toimintaympäristö
Majoitus- ja toimitilapalvelujen suunnittelu ja kehittäminen
Tapahtuman järjestäminen *)
Palvelujen markkinointi ja markkinointiviestintä
Markkinoinnin ja talouden kokonaisvaltainen suunnittelu
Henkilöstövoimavarojen ja työyhteisöjen johtaminen

801M6L
801M6K
801D5D
801D5E
301D11A
301D11B
301L19A
301L19B
801D5A
801M6J

El español de los negocios
El español del turismo
Deutsch im Tourismus
Geschäftlich in Deutschland
Français des affaires
Français du tourisme
Kaupan venäjä
Matkailuvenäjä
Speaking in Public
Bon appétit!

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli- ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

801M8A
801M8B

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HAR JOITTELU
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu

30
15
15

OPINNÄY TETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

15
15

801M9A

1. lv
1. lv
2. lv

6
6
6
24
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2. lv
2.. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
3. lv
3. lv
2. lv
3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
3. lv
3. lv

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
3. lv

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15

1.–4. lv

2. lv
3.–4. lv
3.–4. lv

*) Opintojaksoon on liitettävissä projektiopintoja 801M7A
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Perusopinnot

48 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 15 op
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu RAMKin yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii
perustiedot tutkimukselliseen työotteeseen ja
yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot
opintokokonaisuus
801M2OK Matkailu-, ravitsemisja talousalan perusteet

33 op
9 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on muodostaa opiskelijalle kokonaisvaltainen kuva restonomitutkintoon johtavasta koulutuksesta, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan eri sektoreista,
toimintaympäristöistä ja työtehtävistä. Opintojaksoon sisältyy elinkeinoelämän edustajien
alustuksia ja tutustumiskäyntejä alan yrityksiin.
Opintojaksot
801M1D Matkailu-, ravitsemis- ja
ja talousalan perusteet
		
opintokokonaisuus
801M2 Liiketoimintaosaaminen 1

9 op
1.–3. lv

24 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee liiketoiminnan keskeiset osaalueet ja toimintaympäristön. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin sekä ymmärtää, miten yritys ja työyhteisö toimivat ja
mikä merkitys markkinoinnilla ja taloushallinnolla on liiketoiminnalle. Opiskelija hallitsee tie-
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tojenkäsittelyn perusteet sekä osaa käyttää vieraita kieliä toimiessaan matkailu-, ravitsemis- ja
talousalan eri tehtävissä.
Opintojaksot
PAL1A English at Work
3 op 1. lv
PAL1B Svenska för yrkeslivet
3 op 1. lv
PAL1C Tietojenkäsittelyn
3 op 1 .lv
perusteet
PAL1D Kansantalous
3 op 2. lv
PAL1E Työyhteisössä toimiminen 3 op 1. lv
YR1B Liiketoiminta ja sen
3 op 2. lv
suunnittelu
YR1D Markkinoinnin perusteet
3 op 1. lv
YR1C Taloushallinnon perusteet 3 op 1. lv

Koulutusohjelman
ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
opintokokonaisuus
801M3OK Liiketoimintaosaaminen 2

102 op
60 op
24 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää liiketoimintaosaamistaan
matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Hän tuntee alan keskeisen lainsäädännön sekä yritystoimintaan liittyvän kuluttaja- ja sopimusoikeuden.
Opiskelija osaa suunnitella yrityksen kannattavuutta sekä ymmärtää henkilöstövoimavarojen
johtamisen merkityksen yrityksen ja työyhteisön
toiminnan, kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Opiskelija oppii hyödyntämään eri työvälineohjelmia yritystoiminnassa ja viestinnässä. Hän
hallitsee talous- ja tilastomatematiikan perusteet. Opiskelija osaa hankkia markkinatietoja ja
hyödyntää niitä markkinointipäätöksissä.
Opintojaksot
PAL2D Työvälineohjelmat
801M3A Matkailualan
lainsäädäntö
PAL2C Talous- ja tilastomatematiikka

3 op 1. lv
6 op 1. lv
3 op 2. lv
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PAL2A
PAL2E
PAL2G
PAL2F

Liiketoiminnan kannattavuus ja rahoituksen
suunnittelu
Henkilöstövoimavarojen
hallinta
Yritysviestintä
Markkinointitutkimus

3 op 3. lv

YR1H

opintokokonaisuus
801M7 Soveltava tutkimus- ja
kehittämistoiminta

Johdatus opinnäytetyöhön 3 op 3. lv
ja tutkimuskirjoittaminen
Palveluyrittäminen
3 op 4. lv

3 op 2. lv
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
3 op 2. lv
3 op 3. lv

opintokokonaisuus
801M4OK Palveluosaaminen ja tuotekehitys 18 op
		
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy matkailu-, ravitsemis- ja talousalan toimintaan siten, että hän saa valmiuksia kehittää alaan liittyviä palvelutuotteita ja -toimintoja. Opiskelija pystyy soveltamaan kestävän
kehityksen periaatteita omissa toiminnoissaan
ottaen huomioon paikallisen toimintaympäristön
vaatimukset. Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisen laadun hallinnan perusteisiin sekä asiakaskäyttäytymiseen ja -hallintaan liittyviin tekijöihin.
Opintojaksot
801M4C Business Contacts
in Tourism
801M4D Genom affärskontakter
till framgång
801M4F Asiakaskäyttäytyminen
ja asiakkuuksien hallinta
801M4E Tuotekehitys, laadunhallinta ja kestävä kehitys

PAL3B

3 op 2. lv
3 op 2. lv
3 op 3. lv

opintokokonaisuus
801M5 Suuntaavat ammattiopinnot 1

42 op

18 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan
oman alansa toimintaympäristöön ja toimintatapoihin. Opiskelijalle muodostuu käsitys ammattialan perusteista ja hän osaa soveltaa oppimaansa alan tehtävissä. Opiskelija valitsee
tarjonnasta 18 opintopistettä oman ammatillisen suuntautumisensa mukaan, henkilökohtaista opetussuunnitelmaansa rakentaen.
Opintojaksot
801M5N Johdatus ruokatuotteen
6 op 1.
analysointiin ja kehittämiseen
801M5P Ruokatuotannon prosessit 6 op 1.
801M5Q Ruoka- ja ravintolapalvelut 6 op 1.
801M5O Majoitus- ja toimitila6 op 1.
palvelujen perusteet
801M5L Kokous- ja
6 op 1.
kongressipalvelut
801M5M Myyntikanavat ja verkostot6 op 2.

lv
lv
lv
lv
lv
lv

9 op 3. lv
opintokokonaisuus
801M6 Suuntaavat ammattiopinnot 2
18 op

Tavoite ja sisältö
Soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan
opintokokonaisuus yhdistää teoriaa ja käytäntöä
ja laajentaa opiskelijan ammatillisia taitoja ja
yrittäjäosaamista käytännön projekteissa. Opintokokonaisuus antaa metodologiset valmiudet
opinnäytetyön prosessin aloittamiseen.
Opintojaksot
801M7A Projektiopinnot
9 op 3.–4. lv
801M7B Tutkimusmenetelmät 3 op
matkailu-, ravitsemis- ja
talousalalla

24 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuudessa opiskelija syventää ymmärrystään valitsemaltaan ammattialalta. Hän
saa valmiudet oman alansa vaatimiin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä esimiestyöhön.
Vieraiden kielten opinnot monipuolistavat opiskelijan viestinnällisiä valmiuksia ja tukevat hänen kansainvälistymistään. Opiskelija valitsee
tarjonnasta 24 opintopistettä, joista enintään 9
opintopistettä kieliopintoja.
801M6T Ravitsemuksen perusteet 6 op 2. lv
ja erityisruokavaliot
801M6V Tuotekehitys
6 op 2. lv
ruokapalvelualalla
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801M6X Ruoka- ja ravintola6 op 2.–3. lv
palveluiden suunnittelu
ja kehittäminen
801M6Z Ruoka- ja juoma6 op 2.–3. lv
kulttuurit
801M6Ä Ruokatuotannon prosessit 2 6 op 3. lv
801M6Ö Ruoka- ja ravintola6 op 3. lv
palvelujen tuotekehitysprojekti
801M6U Majoitus- ja toimitila6 op 2. lv
palvelujen toimintaympäristö
801M6Y Majoitus- ja toimitila6 op 3. lv
palvelujen suunnittelu
ja kehittäminen
801M6S Tapahtuman
6 op 2.–3. lv
järjestäminen
801M6E Palvelujen markkinointi 6 op 2. lv
ja markkinointiviestintä
801M6I Markkinoinnin ja talouden 6 op 3. lv
kokonaisvaltainen suunnittelu
801M6H Henkilöstövoimavarojen 6 op 3. lv
ja työyhteisöjen johtaminen
801M6L
801M6K
801D5D
801D5E
301D11A
301D11B
301L19A
301L19B
801D5A
801M6J

El español de los negocios 3 op 2.
El español del turismo 3 op 2.–3.
Deutsch im Tourismus 3 op 2.–3.
Geschäftlich
3 op 2.–3.
in Deutschland
Français des affaires 3 op 2.–3.
Français du tourisme 3 op 2.–3.
Kaupan venäjä
3 op 2.–3.
Matkailuvenäjä
3 op 2.–3.
Speaking in Public
3 op 2.–3.
Bon appétit
3 op 3. lv

lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Tavoite ja sisältö
Vapaasti valittavat opinnot vahvistavat opiskelijan henkilökohtaista oppimis- ja urapolkua.
Opiskelija voi valita opintojaksoja kampuskohtaisista tai ammattikorkeakoulun vapaasti valittavista opinnoista. Opiskelija voi hyväksyttää
vapaasti valittaviin opintoihin myös muissa korkeakouluissa suoritettuja, henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa tukevia opintoja.
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Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu
opintokokonaisuus
801M8 Harjoittelu

30 op

30 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Harjoittelu on osa ammattitaidon hankkimista ja tukee tutkinnon tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija perehtyy ammattitaidon kannalta
keskeisiin työtehtäviin ja soveltaa oppimaansa käytäntöön. Opiskelija vahvistaa käytännön
työ- ja vuorovaikutustaitojaan. Hän perehtyy kokonaisvaltaisesti alansa kehittämis- ja johtamiskulttuuriin. Osa harjoittelusta voidaan tehdä ulkomailla.
Opintojaksot
801M8A Perusharjoittelu
15 op 2. lv
801M8B Syventävä harjoittelu 15 op 3.–4. lv

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15 op
opintokokonaisuus
801M9 Opinnäytetyö

15 op

Tavoite ja sisältö
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen. Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai se voi liittyä oman alan tuotesuunnitteluun tai sovellutuksiin. Opinnäytetyö voi olla
tuote, produktio tai ilmaisullinen työ. Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte,
joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen
tai ruotsin kielen taitoa.
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Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma, 210 op
Aikuiskoulutus

Tutkinto: matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike restonomi (AMK)
Koulutusohjelma valmentaa ravitsemis- ja elintarvikejalostusalan monipuolisiin palvelu-, asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Koulutuksessa
painotetaan asiakaslähtöisyyttä, toiminnan tuloksellisuutta ja pohjoisen toimintaympäristön huomioonottamista sekä alueen raaka-aineiden hyödyntämistä. Opiskelijalle rakentuu opinnoista
ammatillinen kokonaisuus, jota hän voi tarkentaa vapaasti valittavien opintojen avulla. Opiskelija voi opinnoissaan keskittyä joko ruoka- ja ravintolapalveluihin tai elintarvikejalostukseen.
Opiskelussa painotetaan palvelu- ja liiketoimintaosaamista sekä tiedonhankintaosaamista
ja taitojen jatkuvaa kehittämistä. Tuotekehitysosaamisen ja innovatiivisen ratkaisukyvyn kehittäminen ovat tärkeä osa opetusta. Opiskeluun sisältyy tutkimus- ja kehittämisprojekteja,

jotka antavat mahdollisuuden opintojen ja työelämän käytäntöjen yhdistämiseen sekä opiskelijan oman asiantuntijuuden kehittämiseen ja
yhteistyöverkostojen luomiseen. Työelämälähtöiset oppimistehtävät ja työharjoittelu ovat keskeisiä ammattitaitoa rakennettaessa. Alalla korostuu kansainvälisyys, joten opiskelijoille tarjotaan
mahdollisuus vaihto-opiskeluun ja kv-harjoitteluun. Opiskelijaa tuetaan itsenäisiin, vastuullisiin ja tutkiviin työskentelytapoihin sekä itsearviointiin, jotka ovat asiantuntijuutta ja elinikäistä
oppimista edistäviä taitoja.
Restonomin (AMK) -tutkintoon johtavat opinnot
koostuvat ammattikorkeakoulun yhteisistä perusopinnoista, koulutusohjelman perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista,
harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opiskelija laatii
itselleen yksilöllisen opiskelusuunnitelman, joka
toimii urasuunnittelun, ammatillisen kasvun ja
kehityksen sekä opintojen edistämisen tukena.
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Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 802H, aikuiskoulutus
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen
Viestintä
Lappi osana EU:ta
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet

Laajuus
op
48
15
3
3
3
3
3

Lukuvuosi

1. lv
1. lv
3. lv
1. lv
2. lv

9

1.–2. lv

801M2
PAL1A
PAL1B
PAL1C
PAL1D
PAL1E
YR1B
YR1D
YR1C

Koulutusohjelman perusopinnot
Orientaatio matkailu-, ravitsemis- ja talousalaan
Orientaatio elintarviketuotantoon ja matkailu-, ravitsemisja talousalaan
Liiketoimintaosaaminen 1
English at Work
Svenska för yrkeslivet
Tietojenkäsittelyn perusteet
Kansantalous
Työyhteisössä toimiminen
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Markkinoinnin perusteet
Taloushallinnon perusteet

24
3
3
3
3
3
3
3
3

1. lv
1. lv
1. lv
2. lv
1. lv
2. lv
1. lv
1. lv

801M3OK
801M3D
801M3B
801M3C
PAL2C
PAL2A
PAL2E
PAL2G
PAL2F
801M4OK
801M4G
801M4F
801M4E
801M5OK
801M5R
801M5S
801M5N
801M5T
801M5U
801M5V
801M5X

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET AMMAT TIOPINNOT
Liiketoimintaosaaminen 2
Työvälineohjelmat
Elintarvikealan lainsäädäntö
Työlainsäädäntö ja sopimusoikeus
Talous- ja tilastomatematiikka
Liiketoiminnan kannattavuus ja rahoituksen suunnittelu
Henkilöstövoimavarojen hallinta
Yritysviestintä
Markkinointitutkimus
Palveluosaaminen ja tuotekehitys
Elintarvikekemian ja laboratoriotyöskentelyn perusteet
Asiakaskäyttäytyminen ja asiakkuuksien hallinta
Tuotekehitys, laadunhallinta ja kestävä kehitys
Elintarvike- ja ravitsemisalan perusosaaminen
Elintarvike- ja luonnontuotetietous
Ravitsemuksen perusteet
Johdatus ruokatuotteen analysointiin ja kehittämiseen
Mikrobiologian perusteet
Elintarvikehygienia
Ajankohtainen ammatillinen koulutustapahtuma
Luonnontuotteiden jalostus ja hyödyntäminen

102
84
24
3
3
3
3
3
3
3
3
18
6
3
9
24
3
3
6
3
3
3
3

801M1OK
801M1C
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33
9

1. lv
1. lv
2. lv
2. lv
3. lv
2. lv
2. lv
2. lv
1. lv
3. lv
3. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
2. lv
2. lv
2. lv

koulutusohjelmat • hotelli- ja r avintol a-al an koulutusohjelma , aikuiskoulutus

801M7
801M7A
801M7C
801M7B
PAL3B
YR1H
801M10
801M10A
801M10B
801M10C
801M10D
801M11
801M11A
801M11B
801M11C
801M11D

Soveltava tutkimus- ja kehittämistoiminta
Projektitoiminnan perusteet
Ravitsemis- ja elintarvikealan tuotekehitysprojekti
Tutkimusmenetelmät matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla
Johdatus opinnäytetyöhön ja tutkimuskirjoittaminen
Palveluyrittäminen
VAIHTOEHTOISET AMMAT TIOPINNOT
Elintarvikkeiden jatkojalostuksen ammattiopinnot
Pakkausteknologian ja suunnittelun perusteet
Elintarviketekniikka
Elintarvikejalostus 1
Elintarvikejalostus 2
Ravitsemispalveluiden ammattiopinnot
Ruokakulttuurit
Ruoka- ja ravintolapalvelut
Erityisruokavalioiden suunnittelu ja tuotekehitys
Ruokapalveluiden ateriasuunnittelu

18
3
6
3
3
3
18
18
3
6
6
3
18
3
6
6
3

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli- ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

801M8
801M8A
801M8B

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HAR JOITTELU
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu

30
15
15

2.–3. lv
3.–4. lv

801M9
801M9A

OPINNÄY TETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

15
15

3.–4. lv

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15

2. lv
2.–3. lv
3. lv
3. lv
4. lv

2. lv
3. lv
3. lv
4. lv
2. lv
3. lv
3. lv
4. lv
2.–4. lv
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Perusopinnot

48 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 15 op
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu RAMKin yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii
perustiedot tutkimukselliseen työotteeseen ja
yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot
opintokokonaisuus
801M1OK Orientaatio matkailu-,
ravitsemus- ja talousalaan

33 op
9 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on muodostaa opiskelijalle kokonaisvaltainen kuva matkailu-, ravitsemis-, elintarvike- ja talousalan eri sektoreista, toimintaympäristöistä ja työtehtävistä.
Opintojaksoon sisältyy elinkeinoelämän edustajien alustuksia ja tutustumiskäyntejä alan yrityksiin.
Opintojaksot
801M1C Orientaatio elintarvike- 9 op 1.–2. lv
tuotantoon ja marata-alaan
opintokokonaisuus
801M2 Liiketoimintaosaaminen 1

24 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee liiketoiminnan keskeiset osaalueet ja toimintaympäristön. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin sekä ymmärtää, miten yritys ja työyhteisö toimivat ja
mikä merkitys markkinoinnilla ja taloushallinnolla on liiketoiminnalle. Opiskelija hallitsee tietojenkäsittelyn perusteet sekä osaa käyttää vie-

76

raita kieliä toimiessaan matkailu-, ravitsemis- ja
elintarvikejalostusalan eri tehtävissä.
Opintojaksot
PAL1A English at Work
3 op 1. lv
PAL1B Svenska för yrkeslivet
3 op 1. lv
PAL1C Tietojenkäsittelyn
3 op 1. lv
perusteet
PAL1D Kansantalous
3 op 2. lv
PAL1E Työyhteisössä toimiminen 3 op 1. lv
YR1B Liiketoiminta ja sen
3 op 2. lv
suunnittelu
YR1D Markkinoinnin perusteet
3 op 1. lv
YR1C Taloushallinnon perusteet 3 op 1. lv

Ammattiopinnot

102 op

Pakolliset ammattiopinnot
opintokokonaisuus
801M3OK Liiketoimintaosaaminen 2

84 op
24 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää liiketoimintaosaamistaan
matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikejalostusalalla. Hän tuntee alan keskeisen lainsäädännön
sekä yritystoimintaan liittyvän kuluttaja- ja sopimusoikeuden. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen kannattavuutta sekä ymmärtää henkilöstövoimavarojen johtamisen merkityksen yrityksen
ja työyhteisön toiminnan, kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Opiskelija oppii hyödyntämään eri työvälineohjelmia yritystoiminnassa ja
viestinnässä. Hän hallitsee talous- ja tilastomatematiikan perusteet. Opiskelija osaa hankkia
markkinatietoja ja hyödyntää niitä markkinointipäätöksissä.
Opintojaksot
801M3D Työvälineohjelmat
801M3B Elintarvikealan lainsäädäntö
801M3C Työlainsäädäntö ja
sopimusoikeus
PAL2C Talous- ja tilastomatematiikka
PAL2A Liiketoiminnan kannattavuus ja rahoituksen
suunnittelu

3 op 1. lv
3 op 1.lv
3 op 2. lv
3 op 2. lv
3 op 3. lv
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PAL2E
PAL2G
PAL2F

Henkilöstövoimavarojen
hallinta
Yritysviestintä
Markkinointitutkimus

3 op 2. lv
3 op 2. lv
3 op 2. lv

opintokokonaisuus
801M4OK Palveluosaaminen ja tuotekehitys 18 op
		
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa valmiuksia kehittää palvelutuotteita ja -toimintoja. Opiskelija hallitsee elintarvikekemian ja laboratoriotyöskentelyn perusteet
sekä pystyy soveltamaan kestävän kehityksen periaatteita omissa toiminnoissaan ottaen huomioon paikallisen toimintaympäristön vaatimukset. Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisen laadun
hallinnan perusteisiin sekä asiakaskäyttäytymiseen ja -hallintaan liittyviin tekijöihin.
Opintojaksot
801M4G Elintarvikekemian ja
6 op 1. lv
laboratoriotyöskentelyn
801M4F Asiakaskäyttäytyminen
3 op 3. lv
ja asiakkuuksien hallinta
801M4E Tuotekehitys, laadun9 op 3. lv
hallinta ja kestävä kehitys
opintokokonaisuus
801M5OK Elintarvike- ja ravitsemusalan perusosaaminen

24 op

opintokokonaisuus
801M7 Soveltava tutkimus- ja
kehittämistoiminta

18 op

Tavoite ja sisältö
Soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan
opintokokonaisuus yhdistää teoriaa ja käytäntöä ja laajentaa opiskelijan ammatillisia taitoja ja
yrittäjäosaamista käytännön projekteissa. Opintokokonaisuus antaa metodologiset valmiudet
opinnäytetyön prosessin aloittamiseen.
Opintojaksot
801M7A Projektitoiminnan
3 op 2.
		
perusteet
801M7B Tutkimusmenetelmät
3 op 3.
		
matkailu-, ravitsemis		
ja talousalalla
PAL3B Johdatus opinnäytetyöhön 3 op 3.
		
ja tutkimuskirjoittaminen
801M7C Ravitsemis- ja elintarvi- 6 op 2.–3.
		
kealan tuotekehitysprojekti
YR1H Palveluyrittäminen
3 op 4.
		

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan
oman alansa toimintaympäristöön ja toimintatapoihin. Opiskelijalle muodostuu käsitys ravitsemis-, elintarvikejalostus- ja luonnontuotealan
perusteista ja hän osaa soveltaa oppimaansa
alan tehtävissä.
Opintojaksot
801M5R Elintarvike- ja
3 op 1.
luonnontuotetietous
801M5S Ravitsemuksen perusteet 3 op 1.
801M5N Johdatus ruokatuotteen 6 op 1.
analysointiin ja kehittämiseen
801M5T Mikrobiologian perusteet 3 op 1.
801M5U Elintarvikehygienia
3 op 2.

801M5V Ajankohtainen amma3 op 2. lv
		
tillinen koulutustapahtuma
801M5X Luonnontuotteiden jalostus 3 op 2. lv
		
ja hyödyntäminen

lv
lv
lv
lv
lv

18 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuudessa opiskelija syventää ymmärrystään valitsemaltaan ammattialalta. Hän
saa valmiudet oman alansa vaatimiin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä esimiestyöhön.
Kukin opiskelija suorittaa ammattiopintoja 18
opintopistettä oman suuntautumisensa mukaisesti.

lv
lv
lv

opintokokonaisuus
801M10 Elintarvikkeiden jatkojalostuksen ammattiopinnot

lv
lv

Opintojaksot
801M10A Pakkausteknologian ja
		
suunnittelun perusteet

18 op

3 op 2. lv
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801M10B Elintarviketekniikka
801M10C Elintarvikejalostus 1
801M10D Elintarvikejalostus 2
opintokokonaisuus
801M11 Elintarvikkeiden jatkojalostuksen ammattiopinnot

6 op 3. lv
6 op 3. lv
3 op 4. lv

18 op

Opintojaksot
801M11A Ruokakulttuurit
3 op 2.
801M11B Ruoka- ja ravintolapalvelut 6 op 3.
801M11C Erityisruokavalioiden
6 op 3.
suunnittelu ja tuotekehitys
801M11D Ruokapalvelujen
3 op 4.
ateriasuunnittelu

lv
lv
lv
lv

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Tavoite ja sisältö
Vapaasti valittavat opinnot vahvistavat opiskelijan henkilökohtaista oppimis- ja urapolkua.
Opiskelija voi valita opintojaksoja kampuskohtaisista tai ammattikorkeakoulun vapaasti valittavista opinnoista. Opiskelija voi hyväksyttää
vapaasti valittaviin opintoihin myös muissa korkeakouluissa suoritettuja, henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa tukevia opintoja.

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu
opintokokonaisuus
801M8 Harjoittelu

30 op

30 op

Tavoite ja sisältö
Harjoittelu on osa ammattitaidon hankkimista ja tukee tutkinnon tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija perehtyy ammattitaidon kannalta
keskeisiin työtehtäviin ja soveltaa oppimaansa käytäntöön. Opiskelija vahvistaa käytännön
työ- ja vuorovaikutustaitojaan. Hän perehtyy kokonaisvaltaisesti alansa kehittämis- ja johtamiskulttuuriin. Osa harjoittelusta voidaan tehdä ulkomailla.
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Opintojaksot
801M8A Perusharjoittelu
15 op 2.–3. lv
801M8B Syventävä harjoittelu 15 op 3.–4. lv

Opinnäytetyö

15 op

Tavoite ja sisältö
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen. Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai se voi liittyä oman alan tuotesuunnitteluun tai sovellutuksiin. Opinnäytetyö voi olla
tuote, produktio tai ilmaisullinen työ. Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte,
joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen
tai ruotsin kielen taitoa.
801M9A Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

15 op 3.–4. lv
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Matkailun koulutusohjelma, 210 op

Tutkinto: matkailu-, ravitsemis- ja talousalan
ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: restonomi (AMK)
Matkailun koulutusohjelmassa hankit monipuoliset valmiudet toimia matkailualan erilaisissa
ammatillisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä sekä matkailualan yrittäjänä. Saat kokonaiskäsityksen pohjoisen matkailun toimintaympäristöstä, toimintakentästä ja toimijoista.
Opintoja läpäisevinä teemoina ovat pohjoisuus
ja kansainvälisyys.
Opinnoissa painottuvat palvelu- ja liiketoimintaosaaminen sekä jatkuva tietojen hankinta ja
taitojen kehittäminen. Työelämälähtöiset oppimistehtävät ja työharjoittelu ovat keskeisiä ammattitaitoa rakennettaessa. Opit ymmärtämään
oman aktiivisuuden ja sosiaalisen yhteistyökyvyn merkityksen liiketaloudellista tietoa täydentävänä tekijänä matkailualalla. Opiskeluusi sisältyy tutkimus- ja kehittämisprojekteja, jotka

antavat mahdollisuuden opintojen ja työelämän
käytäntöjen yhdistämiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen ja yhteistyöverkostojen
luomiseen. Opiskelijaa tuetaan itsenäisiin, vastuullisiin ja tutkiviin työskentelytapoihin sekä itsearviointiin, jotka nähdään asiantuntijuutta ja
elinikäistä oppimista edistävinä taitoina.
Restonomin (AMK) -tutkintoon johtavat opinnot koostuvat ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista, koulutusohjelman perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista,
ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Laadit itsellesi yksilöllisen opiskelusuunnitelman, joka syventää osaamistasi
matkailun eri osa-alueilla, kuten tapahtumajärjestämisessä, ohjelmapalveluissa, matkailun
markkinoinnissa tai projektiosaamisessa. Opiskelusuunnitelma toimii sinulle urasuunnittelun,
ammatillisen kasvun ja kehityksen sekä opintojen edistämisen tukena.
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Matkailun koulutusohjelma 801M
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen
Viestintä
Lappi osana EU:ta
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet

801M1OK
801M1B
801M2
PAL1A
PAL1B
PAL1C
PAL1D
PAL1E
YR1B
YR1D
YR1C

Koulutusohjelman perusopinnot
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan perusteet
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan perusteet
Liiketoimintaosaaminen 1
English at Work
Svenska för yrkeslivet
Tietojenkäsittelyn perusteet
Kansantalous
Työyhteisössä toimiminen
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Markkinoinnin perusteet
Taloushallinnon perusteet

33
9
9
24
3
3
3
3
3
3
3
3

801M3OK
PAL2D
801M3A
PAL2C
PAL2A
PAL2E
PAL2G
PAL2F
801M4OK
801M4C
801M4D
801M4F
801M4E
801M7
801M7A
801M7B
PAL2B
YR H

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET AMMAT TIOPINNOT
Liiketoimintaosaaminen 2
Työvälineohjelmat
Matkailualan lainsäädäntö
Talous- ja tilastomatematiikka
Liiketoiminnan kannattavuus ja rahoituksen suunnittelu
Henkilöstövoimavarojen hallinta
Yritysviestintä
Markkinointitutkimus
Palveluosaaminen ja tuotekehitys
Business Contacts in Tourism
Genom affärskontakter till framgång
Asiakaskäyttäytyminen ja asiakkuuksien hallinta
Tuotekehitys, laadunhallinta ja kestävä kehitys
Soveltava tutkimus- ja kehittämistoiminta
Projektiopinnot
Tutkimusmenetelmät matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla
Johdatus opinnäytetyöhön ja tutkimuskirjoittaminen
Palveluyrittäminen

102
60
24
3
6
3
3
3
3
3
18
3
3
3
9
18
9
3
3
3

2.–4. lv
3. lv
3. lv
3. lv

801M5
801M5B
801M5M
801M5O
801M5L
801M5Q

VAIHTOEHTOISET AMMAT TIOPINNOT
Suuntaavat ammattiopinnot 1
Matkailun ja kulttuurien maailma
Myyntikanavat ja verkostot
Majoitus ja toimitilapalvelujen perusteet
Kokous- ja kongressipalvelut
Ruoka- ja ravintolapalvelut

42
18
6
6
6
6
6

1. lv
2. lv
1. lv
1. lv
1. lv
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Laajuus
op
48
15
3
3
3
3
3

Lukuvuosi

1. lv
1. lv
3. lv
1. lv
2. lv

1.–3. lv
1. lv
1. lv
1. lv
2. lv
1. lv
2. lv
1. lv
1. lv

1. lv
1.–2. lv
2. lv
3. lv
2. lv
2. lv
2. lv
2. lv
3. lv
3. lv
3. lv
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801M6
801D3F
801M6R
801M6S
801M6Y
801M6E
801M6I
801M6H

Suuntaavat ammattiopinnot 2
Destination management
Arctic Tourism
Tapahtuman järjestäminen *)
Majoitus- ja toimitilapalvelujen suunnittelu ja kehittäminen
Palvelujen markkinointi ja markkinointiviestintä
Markkinoinnin ja talouden kokonaisvaltainen suunnittelu
Henkilöstövoimavarojen ja työyhteisöjen johtaminen

801M6L
801M6K
801D5D
801D5E
301D11A
301D11B
301L19A
301L19B
801D5A
801M6J

El español de los negocios
El español de turismo
Deutsch im Tourismus
Geschäftlich in Deutschland
Français des affaires
Français du tourisme
Kaupan venäjä
Matkailuvenäjä
Speaking in Public
Bon appétit!

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli- ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

801M8A
801M8B
801M9
801M9A

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HAR JOITTELU
Perusharjoittelu 1
Syventävä harjoittelu
OPINNÄY TETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

24
3
3
6
6
6
6
6

2. lv
1. lv
2.–3. lv
3. lv
2.–3. lv
3. lv
3. lv

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
3. lv

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15

1.–4. lv

30
15
15
15
15

2. lv
3.–4. lv
3.–4. lv

*) Opintojaksoon on liitettävissä projektiopintoja 801M7A
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Perusopinnot

48 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 15 op
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu
RAMKin yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää
opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimukselliseen työotteeseen ja
yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot
opintokokonaisuus
801M2OK Matkailu-, ravitsemis- ja
talousalan perusteet		

33 op

9 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on muodostaa opiskelijalle kokonaisvaltainen kuva restonomitutkintoon johtavasta koulutuksesta, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan eri sektoreista,
toimintaympäristöistä ja työtehtävistä. Opintojaksoon sisältyy elinkeinoelämän edustajien
alustuksia ja tutustumiskäyntejä alan yrityksiin.
Opintojaksot
801M1D Matkailu-, ravitsemis- 9 op 1.–3. lv
ja talousalan perusteet
		
opintokokonaisuus
801M2 Liiketoimintaosaaminen 1 		
24 op
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee liiketoiminnan keskeiset osaalueet ja toimintaympäristön. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin sekä ymmärtää, miten yritys ja työyhteisö toimivat ja
mikä merkitys markkinoinnilla ja taloushallinnolla on liiketoiminnalle. Opiskelija hallitsee tietojenkäsittelyn perusteet sekä osaa käyttää vieraita kieliä toimiessaan matkailu-, ravitsemis- ja
talousalan eri tehtävissä.
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Opintojaksot
PAL1A English at Work
PAL1B Svenska för yrkeslivet
PAL1C Tietojenkäsittelyn perusteet
PAL1D Kansantalous
PAL1E Työyhteisössä toimiminen
YR1B Liiketoiminta ja sen
suunnittelu
YR1D Markkinoinnin perusteet
YR1C Taloushallinnon perusteet

Koulutusohjelman
ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
opintokokonaisuus
801M3OK Liiketoimintaosaaminen 2

3 op 1.
3 op 1.
3 op 1.
3 op 2.
3 op 1.

lv
lv
lv
lv
lv

3 op 2. lv
3 op 1. lv
3 op 1. lv

102 op
60 op
24 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää liiketoimintaosaamistaan
matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Hän tuntee alan keskeisen lainsäädännön sekä yritystoimintaan liittyvän kuluttaja- ja sopimusoikeuden.
Opiskelija osaa suunnitella yrityksen kannattavuutta sekä ymmärtää henkilöstövoimavarojen
johtamisen merkityksen yrityksen ja työyhteisön
toiminnan, kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Opiskelija oppii hyödyntämään eri työvälineohjelmia yritystoiminnassa ja viestinnässä. Hän
hallitsee talous- ja tilastomatematiikan perusteet. Opiskelija osaa hankkia markkinatietoja ja
hyödyntää niitä markkinointipäätöksissä.
Opintojaksot
PAL2D Työvälineohjelmat
3 op 1. lv
801M3A Matkailualan lain6 op 1.–2. lv
säädäntö
PAL2C Talous- ja
3 op 2. lv
tilastomatematiikka
PAL2A Liiketoiminnan kannattavuus ja
rahoituksen suunnittelu 3 op 3. lv
PAL2E Henkilöstövoimavarojen
3 op 2. lv
hallinta
PAL2G Yritysviestintä
3 op 2. lv
PAL2F
Markkinointitutkimus 3 op 2. lv
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opintokokonaisuus

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

801M4OK Palveluosaaminen ja
18 op
tuotekehitys
		
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy matkailu-, ravitsemis- ja talousalan toimintaan siten, että hän saa valmiuksia kehittää alaan liittyviä palvelutuotteita ja -toimintoja. Opiskelija pystyy soveltamaan
kestävän kehityksen periaatteita omissa toiminnoissaan ottaen huomioon paikallisen toimintaympäristön vaatimukset. Opiskelija perehtyy
kokonaisvaltaisen laadun hallinnan perusteisiin
sekä asiakaskäyttäytymiseen ja -hallintaan liittyviin tekijöihin.

opintokokonaisuus
801M5 Suuntaavat ammattiopinnot 1

Opintojaksot
801M4C Business Contacts
3 op 2.
in Tourism
801M4D Genom affärskontakter
3 op 3.
till framgång
801M4F Asiakaskäyttäytyminen
3 op 3.
ja asiakkuuksien hallinta
801M4E Tuotekehitys, laadunhallinta
9 op 3.
ja kestävä kehitys

lv
lv
lv

42 op
18 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan
oman alansa toimintaympäristöön ja toimintatapoihin. Opiskelijalle muodostuu käsitys ammattialan perusteista ja hän osaa soveltaa oppimaansa alan tehtävissä. Opiskelija valitsee
tarjonnasta 18 opintopistettä oman ammatillisen suuntautumisensa mukaan, henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa rakentaen.
Opintojaksot
801M5B Matkailun ja kulttuurien 6 op 1.
maailma
801M5M Myyntikanavat ja
6 op 2.
verkostot
801M5O Majoitus- ja toimitila6 op 1.
palvelujen perusteet
801M5L Kokous- ja
6 op 1.
kongressipalvelut
801M5Q Ruoka- ja ravintolapalvelut 6 op 1.

lv
lv
lv
lv
lv

lv

opintokokonaisuus
801M7 Soveltava tutkimus- ja
18 op
kehittämistoiminta
		
Tavoite ja sisältö
Soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan
opintokokonaisuus yhdistää teoriaa ja käytäntöä
ja laajentaa opiskelijan ammatillisia taitoja ja
yrittäjäosaamista käytännön projekteissa. Opintokokonaisuus antaa metodologiset valmiudet
opinnäytetyön prosessin aloittamiseen.
Opintojaksot
801M7A Projektiopinnot
9 op 2.–4. lv
801M7B Tutkimusmenetelmät
matkailu-, ravitsemis- ja
talousalalla
3 op 3. lv
PAL3B Johdatus opinnäytetyöhön		
ja tutkimuskirjoittaminen 3 op 3. lv
YR1H Palveluyrittäminen
3 op 3. lv

opintokokonaisuus
801M6 Suuntaavat ammattiopinnot 2

24 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuudessa opiskelija syventää ymmärrystään valitsemaltaan ammattialalta. Hän
saa valmiudet oman alansa vaatimiin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä esimiestyöhön.
Vieraiden kielten opinnot monipuolistavat opiskelijan viestinnällisiä valmiuksia ja tukevat hänen kansainvälistymistään. Opiskelija valitsee
tarjonnasta 24 opintopistettä, joista enintään 9
opintopistettä kieliopintoja.
Opintojaksot
801D3F Destination management 3 op 2. lv
801M6R Arctic tourism
3 op 1. lv
801M6S Tapahtuman järjestäminen 6 op 2.–3. lv
801M6Y Majoitus- ja toimitilapalve- 6 op 3. lv
lujen suunnittelu ja kehittäminen
801M6E Palvelujen markkinointi
ja markkinointiviestintä 6 op 2.–3. lv
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801M6I Markkinoinnin ja talouden kokonais6 op 3. lv
valtainen suunnittelu
801M6H Henkilöstövoimavarojen ja
työyhteisöjen johtaminen 6 op 3. lv
801M6K El español de los negocios 3 op 2. lv
801M6L El español de turismo 3 op 2.–3. lv
801D5D Deutsch im Tourismus 3 op 2.–3. lv
801D5E Geschäftlich in
3 op 2.–3. lv
		Deutschland
301D11A Français des affaires
3 op 2.–3. lv
301D11B Français du tourisme 3 op 2.–3. lv
301L19A Kaupan venäjä
3 op 2.–3. lv
301L19B Matkailuvenäjä
3 op 2.–3. lv
801D5A Speaking in Public
3 op 2.–3. lv
801M6J Bon appétit
3 op 3. lv

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Tavoite ja sisältö
Vapaasti valittavat opinnot vahvistavat opiskelijan henkilökohtaista oppimis- ja urapolkua.
Opiskelija voi valita opintojaksoja kampuskohtaisista tai ammattikorkeakoulun vapaasti valittavista opinnoista. Opiskelija voi hyväksyttää
vapaasti valittaviin opintoihin myös muissa korkeakouluissa suoritettuja, henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa tukevia opintoja.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
30 op
opintokokonaisuus
801M8 Harjoittelu

30 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Harjoittelu on osa ammattitaidon hankkimista ja tukee tutkinnon tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija perehtyy ammattitaidon kannalta
keskeisiin työtehtäviin ja soveltaa oppimaansa käytäntöön. Opiskelija vahvistaa käytännön
työ- ja vuorovaikutustaitojaan. Hän perehtyy kokonaisvaltaisesti alansa kehittämis- ja johtamiskulttuuriin. Osa harjoittelusta voidaan tehdä ulkomailla.
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Opintojaksot
801M8A Perusharjoittelu 1
15 op 2. lv
801M8B Syventävä harjoittelu 15 op 3.–4. lv

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15 op
opintokokonaisuus
801M9 Opinnäytetyö

15 op

Tavoite ja sisältö
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen. Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai se voi liittyä oman alan tuotesuunnitteluun tai sovellutuksiin. Opinnäytetyö voi olla
tuote, produktio tai ilmaisullinen työ. Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte,
joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen
tai ruotsin kielen taitoa.
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Matkailun koulutusohjelma, 210 op
Aikuiskoulutus

Tutkinto: matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: restonomi (AMK)
Matkailun koulutusohjelmassa opiskelija saa
monipuoliset valmiudet toimia matkailualan erilaisissa ammatillisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä sekä matkailualan yrittäjänä.
Opiskelijalle syntyy kokonaiskäsitys pohjoisen
matkailun toimintaympäristöstä, toimintakentästä ja toimijoista. Opintoja läpäisevinä teemoina ovat pohjoisuus ja kansainvälisyys.
Opiskelussa painotetaan palvelu- ja liiketoimintaosaamista sekä jatkuvaa tietojen hankintaa
ja taitojen kehittämistä. Työelämälähtöiset oppimistehtävät ovat keskeisessä asemassa ammattitaitoa rakennettaessa. Opiskelija oppii ymmärtämään oman aktiivisuuden ja sosiaalisen
yhteistyökyvyn merkityksen liiketaloudellista tietoa täydentävänä tekijänä matkailualalla. Opiskeluun sisältyy tutkimus- ja kehittämisprojekteja, jotka antavat mahdollisuuden opintojen ja
työelämän käytäntöjen yhdistämiseen sekä opis-

kelijan oman asiantuntijuuden kehittämiseen ja
yhteistyöverkostojen luomiseen. Opiskelijaa tuetaan itsenäisiin, vastuullisiin ja tutkiviin työskentelytapoihin sekä itsearviointiin, jotka nähdään asiantuntijuutta ja elinikäistä oppimista
edistävinä taitoina.
Restonomin (AMK) -tutkintoon johtavat opinnot koostuvat ammattikorkeakoulun yhteisistä
opinnoista, koulutusohjelman perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja
ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.
Opetussuunnitelman pohjalta opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka syventää
opiskelijan osaamista matkailun eri osa-alueilla kuten tapahtumajärjestämisessä, ohjelmapalveluissa, matkailun markkinoinnissa tai projektiosaamisessa. Opiskelusuunnitelma toimii
urasuunnittelun, ammatillisen kasvun ja kehityksen sekä opintojen edistämisen tukena.
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Matkailun koulutusohjelma
Aikuiskoulutus
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen
Viestintä
Lappi osana EU:ta
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet

801M2OK
801M1D
801M2
PAL1A
PAL1B
PAL1C
PAL1D
PAL1E
YR1B
YR1D
YR1C

Koulutusohjelman perusopinnot
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan perusteet
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan perusteet
Liiketoimintaosaaminen 1
English at Work
Svenska för yrkeslivet
Tietojenkäsittelyn perusteet
Kansantalous
Työyhteisössä toimiminen
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Markkinoinnin perusteet
Taloushallinnon perusteet

33
9
9
24
3
3
3
3
3
3
3
3

AMMATTIOPINNOT

102

801M3OK
PAL2D
801M3A
PAL2C
PAL2A
PAL2E
PAL2G
PAL2F
801M4A1
801M4C
801M4D
801M4B
801M4E
801M7
801M7A
801M7B
PAL3B
YR1H

PAKOLLISET AMMAT TIOPINNOT
Liiketoimintaosaaminen 2
Työvälineohjelmat
Matkailualan lainsäädäntö
Talous- ja tilastomatematiikka
Liiketoiminnan kannattavuus ja rahoituksen suunnittelu
Henkilöstövoimavarojen hallinta
Yritysviestintä
Markkinointitutkimus
Palveluosaaminen ja tuotekehitys
Business Contacts in Tourism
Genom affärskontakter till framgång
Asiakaskäyttäytyminen ja asiakkuuksien hallinta
Tuotekehitys, laadunhallinta ja kestävä kehitys
Soveltava tutkimus- ja kehittämistoiminta
Projektiopinnot
Tutkimusmenetelmät matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla
Johdatus opinnäytetyöhön ja tutkimuskirjoittaminen
Palveluyrittäminen

63
24
3
6
3
3
3
3
3
21
3
3
6
9
18
9
3
3
3

3.–4. lv
3. lv
3. lv
4. lv

801M5
801M5B
801M5M
801M5L

VAIHTOEHTOISET AMMAT TIOPINNOT
Suuntaavat ammattiopinnot 1
Matkailun ja kulttuurien maailma
Myyntikanavat ja verkostot
Kokous- ja kongressipalvelut

39
18
6
6
6

1. lv
2. lv
1. lv
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Laajuus
op
48
15
3
3
3
3
3

Lukuvuosi

1. lv
1. lv
3. lv
1. lv
2. lv

1.–3. lv
1. lv
1. lv
1. lv
2. lv
1. lv
2. lv
1. lv
1. lv

1. lv
1.–2. lv
2. lv
3. lv
2. lv
2. lv
2. lv
2. lv
3. lv
3. lv
3. lv

koulutusohjelmat • matk ailun koulutusohjelma , aikuiskoulutus

801M6OK
801M6Q
801D3F
801M6R
801M6S
801M6H
801M6I

Suuntaavat ammattiopinnot 2
Markkinointiviestintä
Destination management
Arctic Tourism
Tapahtuman järjestäminen
Henkilöstövoimavarojen ja työyhteisöjen johtaminen
Markkinoinnin ja talouden kokonaisvaltainen suunnittelu

21
3
3
3
6
6
6

2. lv
2.–3. lv
1. lv
1.–2. lv
3. lv
3. lv

801M6J
801M6L
801M6K
801D5D
801D5E
301D11A
301D11B
301L19A
301L19B
801D5A

Bon appétit!
El español de los negocios
El español del turismo
Deutsch im Tourismus
Geschäftlich in Deutschland
Français des affaires
Français du tourisme
Kaupan venäjä
Matkailuvenäjä
Speaking in Public

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3. lv
2. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli- ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15

1.–3. lv

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6
801M8
801M8A
801M8B

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HAR JOITTELU
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu

30
15
15

801M9
801M9A

OPINNÄY TETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

15
15

1.–2. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
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Perusopinnot

48 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 15 op
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu
RAMKin yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää
opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimukselliseen työotteeseen ja
yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot
opintokokonaisuus
801M2OK Matkailu-, ravitsemisja talousalan perusteet

33 op
9 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on muodostaa opiskelijalle kokonaisvaltainen kuva restonomitutkintoon johtavasta koulutuksesta, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan eri sektoreista,
toimintaympäristöistä ja työtehtävistä. Opintojaksoon sisältyy elinkeinoelämän edustajien
alustuksia ja tutustumiskäyntejä alan yrityksiin.
Opintojaksot
801M1D Matkailu-, ravitsemisja talousalan perusteet
		
opintokokonaisuus
801M2 Liiketoimintaosaaminen 1

9 op 1.–3. lv

24 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee liiketoiminnan keskeiset osaalueet ja toimintaympäristön. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin sekä ymmärtää, miten yritys ja työyhteisö toimivat ja
mikä merkitys markkinoinnilla ja taloushallinnolla on liiketoiminnalle. Opiskelija hallitsee tietojenkäsittelyn perusteet sekä osaa käyttää vie-
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raita kieliä toimiessaan matkailu-, ravitsemis- ja
talousalan eri tehtävissä.
Opintojaksot
PAL1A English at Work
PAL1B Svenska för yrkeslivet
PAL1C Tietojenkäsittelyn perusteet
PAL1D Kansantalous
PAL1E Työyhteisössä toimiminen
YR1B Liiketoiminta ja sen
suunnittelu
YR1D Markkinoinnin perusteet
YR1C Taloushallinnon perusteet

Koulutusohjelman
ammattiopinnot

3 op 1.
3 op 1.
3 op 1.
3 op 2.
3 op 1.

lv
lv
lv
lv
lv

3 op 2. lv
3 op 1. lv
3 op 1. lv

102 op

Pakolliset ammattiopinnot

63 op

opintokokonaisuus
801M3OK Liiketoimintaosaaminen 2

24 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää liiketoimintaosaamistaan
matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Hän tuntee alan keskeisen lainsäädännön sekä yritystoimintaan liittyvän kuluttaja- ja sopimusoikeuden.
Opiskelija osaa suunnitella yrityksen kannattavuutta sekä ymmärtää henkilöstövoimavarojen
johtamisen merkityksen yrityksen ja työyhteisön
toiminnan, kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Opiskelija oppii hyödyntämään eri työvälineohjelmia yritystoiminnassa ja viestinnässä. Hän
hallitsee talous- ja tilastomatematiikan perusteet. Opiskelija osaa hankkia markkinatietoja ja
hyödyntää niitä markkinointipäätöksissä.
Opintojaksot
PAL2D Työvälineohjelmat
3 op 1. lv
801M3A Matkailualan
lainsäädäntö
6 op 1.–2. lv
PAL2C Talous- ja
3 op 2. lv
tilastomatematiikka
PAL2A Liiketoiminnan 		
kannattavuus ja rahoi3 op 3. lv
tuksen suunnittelu
PAL2E Henkilöstövoimavarojen
3 op 2. lv
hallinta
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PAL2G
PAL2F

Yritysviestintä
Markkinointitutkimus

3 op 2. lv
3 op 2. lv

opintokokonaisuus
801M4A1 Palveluosaaminen ja
tuotekehitys

21 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy matkailu-, ravitsemis- ja talousalan toimintaan siten, että hän saa valmiuksia kehittää alaan liittyviä palvelutuotteita ja -toimintoja. Opiskelija pystyy soveltamaan
kestävän kehityksen periaatteita omissa toiminnoissaan ottaen huomioon paikallisen toimintaympäristön vaatimukset. Opiskelija perehtyy
kokonaisvaltaisen laadun hallinnan perusteisiin
sekä asiakaskäyttäytymiseen ja -hallintaan liittyviin tekijöihin.
Opintojaksot
801M4C Business Contacts
3 op 2.
in Tourism
801M4D Genom affärskontakter
3 op 3.
till framgång
801M4F Asiakaskäyttäytyminen
ja asiakkuuksien hallinta 6 op 3.
801M4E Tuotekehitys, laadunhallinta
9 op 3.
ja kestävä kehitys
opintokokonaisuus
801M7 Soveltava tutkimus- ja kehittämistoiminta

39 op

opintokokonaisuus
801M5 Suuntaavat ammattiopinnot 1

18 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan
oman alansa toimintaympäristöön ja toimintatapoihin. Opiskelijalle muodostuu käsitys ammattialan perusteista ja hän osaa soveltaa oppimaansa alan tehtävissä.
Opintojaksot
801M5B Matkailun ja kulttuurien
6 op 1. lv
maailma
801M5M Myyntikanavat ja verkostot 6 op 2. lv
801M5L Kokous- ja kongressi6 op 1. lv
palvelut
opintokokonaisuus
801M6OK Suuntaavat ammattiopinnot 2

lv
lv
lv
lv

18 op

Tavoite ja sisältö
Soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan
opintokokonaisuus yhdistää teoriaa ja käytäntöä
ja laajentaa opiskelijan ammatillisia taitoja ja
yrittäjäosaamista käytännön projekteissa. Opintokokonaisuus antaa metodologiset valmiudet
opinnäytetyön prosessin aloittamiseen.
Opintojaksot
801M7A Projektiopinnot
9 op 3.–4.
801M7B Tutkimusmenetelmät
matkailu-, ravitsemis- ja
talousalalla
3 op 3.
PAL3B Johdatus opinnäytetyöhön
ja tutkimuskirjoittaminen 3 op 3.
YR1H Palveluyrittäminen
3 op 4.

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

lv
lv
lv
lv

21 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuudessa opiskelija syventää ymmärrystään valitsemaltaan ammattialalta. Hän
saa valmiudet oman alansa vaatimiin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä esimiestyöhön.
Vieraiden kielten opinnot monipuolistavat opiskelijan viestinnällisiä valmiuksia ja tukevat hänen kansainvälistymistään. Opiskelija valitsee
tarjonnasta 21 opintopistettä, joista enintään 9
opintopistettä kieliopintoja.
Opintojaksot
801M6Q Markkinointiviestintä
3 op 2. lv
801D3F Destination management 3 op 2.–3. lv
801M6R Arctic tourism
3 op 1. lv
801M6S Tapahtuman
6 op 1.–2. lv
järjestäminen
801M6H Henkilöstövoimavarojen ja työyhteisöjen johtaminen
6 op 3. lv
801M6I Markkinoinnin ja talouden kokonais-		
6 op 3. lv
valtainen suunnittelu
801M6K El español de los negocios 3 op 2. lv
801M6L El español del turismo 3 op 2.–3. lv
801D5D Deutsch im Tourismus 3 op 2.–3. lv
801D5E Geschäftlich in
3 op 2.–3. lv
Deutschland
301D11A Français des affaires 3 op 2.–3. lv
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301D11B
301L19A
301L19B
801D5A
801M6J

Français du tourisme
Kaupan venäjä
Matkailuvenäjä
Speaking in Public
Bon appétit

3
3
3
3
3

op
op
op
op
op

2.–3.
2.–3.
2.–3.
2.–3.
3.

lv
lv
lv
lv
lv

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Tavoite ja sisältö
Vapaasti valittavat opinnot vahvistavat opiskelijan henkilökohtaista oppimis- ja urapolkua.
Opiskelija voi valita opintojaksoja kampuskohtaisista tai ammattikorkeakoulun vapaasti valittavista opinnoista. Opiskelija voi hyväksyttää
vapaasti valittaviin opintoihin myös muissa korkeakouluissa suoritettuja, henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa tukevia opintoja.

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu
opintokokonaisuus
801M8 Harjoittelu

30 op
30 op 1.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Harjoittelu on osa ammattitaidon hankkimista ja tukee tutkinnon tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija perehtyy ammattitaidon kannalta
keskeisiin työtehtäviin ja soveltaa oppimaansa käytäntöön. Opiskelija vahvistaa käytännön
työ- ja vuorovaikutustaitojaan. Hän perehtyy kokonaisvaltaisesti alansa kehittämis- ja johtamiskulttuuriin. Osa harjoittelusta voidaan tehdä ulkomailla.
Opintojaksot
801M8A Perusharjoittelu
15 op 1.–2. lv
801M8B Syventävä harjoittelu 15 op 3.–4. lv
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Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15 op
opintokokonaisuus
801M9 Opinnäytetyö

15 op

Tavoite ja sisältö
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa
soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen. Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai se
voi liittyä oman alan tuotesuunnitteluun tai sovellutuksiin. Opinnäytetyö voi olla tuote, produktio
tai ilmaisullinen työ. Ammattikorkeakoulututkintoa
varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä
alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä
alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.
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Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
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Fysioterapian koulutusohjelma, 210 op
Rovaniemen ammattikorkeakoulun fysioterapian
koulutusohjelmassa opettamisessa ja ohjaamisessa toteutetaan asiakas/kuntoutujalähtöistä,
ihmistä ja hänen omaa kulttuuriansa kunnioittavia arvoja. Opetus perustuu tutkivaan, yhteistoiminnalliseen ja ongelmalähtöiseen oppimiseen. Toiminnan periaatteita ovat vastuullisuus,
jatkuvuus, oppivuus ja avoimuus. Opiskelija voi
osallistua opiskelunsa aikana erilaisiin projekteihin, joiden avulla tuotetaan uutta tietoa oppimisen perustaksi ja luodaan aitoja yhteyksiä työelämään.
Opiskelijan opinnot etenevät henkilökohtaisen
opetussuunnitelman mukaisesti, jonka opiskelija
laatii yhdessä tuutoropettajan ja tarvittaessa työelämän edustajien kanssa.
Yhteiskunnan muuttuvat tarpeet, kansainvälinen yhteistyö ja erityisesti pohjoiset olosuhteet
ovat lähtökohtana Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa. Sosiaali-, terveysja liikunta-alan visio on, että olemme vuoteen
2010 mennessä pohjoisen elinvoiman edistämiseen ja elämyspalveluihin erikoistunut oppimisja kehityskeskus monialaisessa Rovaniemen
ammattikorkeakoulussa. Profiilimme Healthy
North, Human North, Safety North on kansainvälisesti tunnettu. Tutkimus- ja kehitystyömme
palvelee kuntoutuksen koulutuksen kehittämistä, pohjoisten alueiden yhteistyötä, vaikutusalueemme kansainvälistymistä sekä hyvinvointiin
liittyvien kehittämisstrategioiden toimeenpanoa.
Fysioterapian koulutusohjelman tavoitteena
on kouluttaa fysioterapian asiantuntijoita moniammatillista osaamista edellyttäviin kuntoutusalan tehtäviin. Fysioterapeutti työskentelee
eri-ikäisten ihmisten kanssa tukien heidän työ-,
toiminta- ja liikkumiskykyisyyttä. Hän voi harjoittaa ammattiaan esimerkiksi sairaalassa, terveyskeskuksessa, kuntoutuslaitoksessa julkisen tai

yksityisen työnantajan palveluksessa sekä toimia
itsenäisenä yrittäjänä. Fysioterapeutin työpaikka voi olla yhtä hyvin Utsjoella, Oslossa tai vaikkapa Lontoossa. Kuntoutusalan ammattilaisina
fysioterapeutit pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja asenteisiin terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin sektorilla.
Fysioterapia perustuu fysioterapiatieteeseen. Fysioterapian ammattiopintojen opiskelun lisäksi
koulutuksen aikana kehitetään vuorovaikutus- ja
ihmissuhdetaitoja, ohjaus- ja opetustaitoja, vastuunottoa sekä stressinsietokykyä. Fysioterapiatieteen jatkuva ja nopea kehitys edellyttää fysioterapeutilta myös laaja-alaista tutkimusmenetelmien ymmärrystä ja kykyä suhtautua kriittisesti uuteen tietoon.
Fysioterapeutilta vaaditaan oman motoriikan
hallintaa ja manuaalista (käden taitojen) herkkyyttä, joita opiskelun aikana harjoitellaan teoriassa ja käytännössä. Opiskelun aikana tutustutaan ihmisen kehon rakenteeseen ja toimintaan,
motoriseen ja liikunnalliseen kehitykseen, fysioterapeuttiseen tutkimukseen, erilaisia fysioterapia menetelmiin sekä terapeuttiseen harjoitteluun ja liikkumattomuuden vaikutukseen
elimistöön. Fysioterapeutti tutkii ihmisen liikkumis-, toiminta- ja työkykyä sekä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi terapian vaikutuksia.
Fysioterapian opiskeluun sisältyy 75 op käytännön harjoittelua, joka suoritetaan oppilaitoksen
omassa, ajanmukaisessa biomekaniikan laboratoriossa, erilaisissa työelämän kanssa yhdessä toteutettavissa projekteissa sekä sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kouluissa tai kuntoutuslaitoksissa
kotimaassa tai ulkomailla. Fysioterapeutiksi opiskelu edellyttää opiskelijalta aktiivista ja vastuullista asennetta. Fysioterapia-alan opiskelua tukevat
nykyaikaiset tilat sekä ammattitaitoinen opetus ja
ohjaus.
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Fysioterapian koulutusohjelma 705F
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

Laajuus
op

Ajoitus
Lv

1 lv

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen
Viestintä
Lappi osana EU:ta
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet

76
15
3
3
3
3
3

1. lv
1. lv
1. lv
2. lv
2. lv

3
3

705F1
705F1A
705F1B
705F1C
705F2
HYV1A
HYV1B
HYV1F
HYV1E
705F2A
705F2B
705F2D
705F3
HYV1D
705F3A
705F3B
705F3C
705F8
705F8A
705F8B
705F8C
705F8D
HYV1C
705F8E
705F8F
705F8G

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT
Viestintä opinnot
Tietotekniikka, oman alan sovellutukset
Ruotsi
Englantia fysioterapeuteille
Luonnon- ja lääketieteen opinnot
Anatomia
Fysiologia
Kuormitusfysiologia
Ravitsemus
Neuroanatomia, -fysiologia ja -psykologia
Lääketieteelliset aineet
Syventävä / toiminnalinen anatomia, harjoittelu
Turvallinen työskentely
Ensiapu ja liikkujan terveysriskit
Turvallinen työskentely, harjoittelu
Työhyvinvointi
Vesiterapia
Fysioterapia-ammatin perusteet
Fysioterapia ammattina ja tieteenä
Kuntoutus-,sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Liikunta fysioterapeutin työvälineenä
Ohjaus-, opetus- ja vuorovaikutustaidot
Ihmisen kasvu ja motorinen kehitys
Biomekaniikka ja kinesiologia
Fysioterapia-ammatin perusteet, harjoittelu
Tutkimustyön menetelmät

67
9
3
3
3
21
3
3
3
3
3
3
3
12
3
3
3
3
27
3
3
3
3
3
3
6
3

1..lv
3. lv
2..lv

3

1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
2. lv
2. lv
2. lv

3
3
3
3

1. lv
1. lv
2.–3. lv
3. lv

3
3

1. lv
2. lv
1.–2. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
3. lv

3

705F5
705F5F
705F5E
705F6
705F6A
705F6B
705F6C

AMMATTIOPINNOT
Fysioterapeuttinen tutkiminen
Fysioterapeuttisen tutkimisen perusteet, harjoittelu
Toimintakykyisyyden arviointi, harjoittelu
Terapeuttinen harjoittelu
Liikkuvuus, lihastoiminta, kestävyy
Liikkuvuus, lihastoiminta, kestävyy, harjoittelu
Taito ja psykososiaalinen toimintakyky,harjoittelu

109
14
4
10
23
6
9
3

1. lv
1. lv

4
10

94

2. lv
2+3. lv
2. lv

2lv

3lv

3
3
3

3
3

3
3
3

2

1
3
3
3
6

1
3

3
2

3

6
3
3

6

4lv
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705F6D

Hieronta, termiset hoidot ja elektroterapia, har.

5

705F7
705F7A

59

705F7I
705F7J
YR1
YR1B
YR1C
YR1D
YR1J

Asiantuntijuus fysioterapiassa
Hengityselimistön, sydän- ja verenkiertoelimistön
toimintaa tukeva fysioterapia
Hengityselimistön, sydän- ja verenkiertoelimistön
toimintaa tukeva fysioterapia, harjoittelu
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa
tukeva fysioterapia
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa
tukeva fysioterapia, harjoittelu
Keskus- ja ääreishermoston toimintaa
tukeva fysioterapia
Keskus- ja ääreishermoston toimintaa tukeva
tukeva fysioterapia, harjoittelu
Ikääntyvän ihmisen toimintakykyä ja
mielenterveyttä tukeva fysioterapia, harjoittelu
Fysioterapian hallinto ja syventävä harjoittelu
Projektiharjoittelu
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Taloushallinnon perusteet
Markkinoinnin perusteet
Kuntoutusalan yrittäjyys

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli- ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

705F7B
705F7C
705F7D
705F7E
705F7F
705F7K

705F9
705F9A

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

2. lv

5

3

2. lv

3

6

2. lv

6

6

3. lv

6

9

3. lv

9

6
12

3. lv
3. lv

6
12

8
6
3
12
3
3
3
3

3.–4. lv
4. lv
1.–4. lv

2

4. lv
2. lv
3. lv
4. lv

3
3
3
3

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
15
15

6
6
3

3

3

9

3

95

koulutusohjelmat • sosia ali-, terve ys- ja liikunta-al a

Perusopinnot

76 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 15 op
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu
RAMKin yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä.
Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimustyöhön ja yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot
opintokokonaisuus
705F1A Viestintäopinnot

67 op
9 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija kehittyy sosiaali- ja terveysalan viestinnässä. Hän laajentaa taitojaan työelämän puheviestinnässä. Hän ymmärtää sosiaali- ja terveysalan ruotsinkielistä tekstiä ja pystyy laatimaan
alaansa liittyviä kirjallisia viestejä. Hän hankkii perusvalmiudet tietokoneen käyttöön ja osaa
käyttää ammattikorkeakoulussa tarvittavia sisäisiä informaatiokanavia. Opiskelija tutustuu oppilaitoksessa oleviin kuntoutusalaa koskeviin tietotekniikan sovelluksiin.
Opintojaksot
705F1A Tietotekniikka, oman alan
sovellukset
705F1B Ruotsi
705F1C Englantia fysioterapeuteille
opintokokonaisuus
705F2 Luonnon- ja lääketieteen opinnot

3 op
3 op
3 op

21 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee ihmisen verenkierto- ja hengityselinten rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin. Hän tuntee yksityiskohtaisesti ihmisen
tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja toiminnan siten, että pystyy tulevaisuudessa integroi-
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maan tietonsa fysioterapian opinnoissa. Hän
tuntee ihmisen keskus- ja ääreishermoston rakenteen ja toiminnan erityisesti liikuntakäyttäytymisen kannalta. Opiskelija perehtyy liikunnan
ja kuormituksen fysiologisiin vaikutuksiin ja fyysisen kunnon osatekijöihin. Opiskelija tuntee
tuki- ja liikuntaelinten sairauksien aiheuttamia
yleisimpiä toimintahäiriöitä ja oireyhtymiä sekä
ymmärtää aivotoimintojen häiriöiden merkityksen fysioterapian kannalta. Hän tietää hengityselinsairauksien sekä sydän- ja verenkiertosairauksien vaikutuksen toimintakykyyn. Opiskelija
on selvillä tavallisimmista mielenterveyteen liittyvistä ongelmista.
Opintojaksot
HYV1A Anatomia
HYV1B Fysiologia
HYV1F Kuormitusfysiologia
HYV1E Ravitsemus
705F2A Neuroanatomia, -fysiologia
ja -psykologia
705F2B Lääketieteelliset aineet
705F2D Syventävä / toiminnallinen
anatomia, harjoittelu
		
opintokokonaisuus
705F3 Turvallinen työskentely

3
3
3
3
3

op
op
op
op
op

3 op
3 op

12 op

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on, että opiskelija osaa avustaa asiakasta/potilasta liikkumisessa ja päivittäisissä
toiminnoissa turvallisesti ja ammattieettisesti
oikein. Hän osaa antaa ensiapua eri tilanteissa. Opiskelija huomioi työskentelyssään asiakaslähtöisyyden, ergonomian ja aseptiikan periaatteita. Opiskelija kykenee työskentelemään altaan
reunalla, ja osaa tarvittavat hengenpelastus toiminnot. Opiskelijat hankkivat valmiuksia yhteistoiminnalliseen ja kokonaisvaltaiseen työ hyvinvoinnin kehittämiseen. Opiskelija tunnistaa
keskeiset ryhmätyöilmiöt. Opiskelija tietää fyysiseen ja psyykkiseen työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät
Opiskelija tietää liikkumisen ja terveyden välisen yhteyden ja tuntee tavallisempien liikuntavammojen syitä sekä niiden ennaltaehkäisyn ja
hoidon pääperiaatteet.
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Opintojaksot
HYV1D Ensiapu ja liikkujan
terveysriskit
705F3A Turvallinen työskentely,
harjoittelu
705F3B Työ hyvinvointi
705F3C Vesiliikunta
opintokokonaisuus
705F8 Fysioterapia-ammatin perusteet

3 op

3 op
6 op
3 op

3 op
3 op

Ammattiopinnot
27 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää fysioterapian ammatillisen toiminnan perusteet sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan moniammatillisessa yhteistyössä. Hän ymmärtää sosiaali-, terveys-,
kuntoutus- ja liikunta-alan lainsäädännön merkityksen oman työn ohjaajana. Opiskelija saa kokonaiskuvan fysioterapian ammatillisesta toiminnasta, historiasta ja arvoperustasta. Hän
ymmärtää fysioterapiatieteen poikkitieteellisen
luonteen, arvostaa alan tutkimustoimintaa ja
kiinnostuu alan tutkimuksista. Opiskelija tuntee
eri tieteenalojen tutkimusmenetelmiä sekä pystyy tuottamaan ja soveltamaan tietoa kriittisesti. Tavoitteena on että opiskelija tuntee ihmisen
kasvun ja kehityksen pääpiirteittäin. Hän osaa
havainnoida eri ikäisten motoriikkaa ja toimintakykyä sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikuntatilanteita yksilöille ja ryhmille.
Opiskelija ymmärtää biomekanistisen tutkimusmenetelmien käyttömahdollisuuden asiakkaiden/
potilaiden fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hän ymmärtää myös biomekanististen tutkimusmenetelmien mahdollisuudet fysioterapeuttisessa tutkimuksessa.
Opintojaksot
705F8A Fysioterapia ammattina
ja tieteenä
705F8B Kuntoutus-, sosiaali-,
terveys- ja liikunta-ala
705F8C Liikunta fysioterapeutin
työvälineenä
705F8D Ohjaus- opetus- ja
vuorovaikutustaidot
HYV1C Ihmisen kasvu ja
motorinen kehitys

Biomekaniikka ja
kinesiologia
705F8F Fysioterapia-ammatin
perusteet harjoittelu
705F8G Tutkimustyön menetelmät

705F8E
3 op

3 op
3 op
3 op
3 op
3 op

109 op

Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy ammatillisen tehtäväalueen kokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden perusteisiin siten, että
hän kykenee itsenäisesti työskentelemään oman
alansa asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja
yrittäjänä.
opintokokonaisuus
705F5 Fysioterapeuttinen tutkiminen

14 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy toimintakykyyn fysioterapian näkökulmasta. Hän oppii perusteet käyttää fysioterapiassa käytettäviä tutkimusmenetelmiä kriittisesti ihmisen toimintakykyä ja sen eri
osa-alueita tutkiessaan ja saa valmiuksia terapeuttiseen harjoitteluun soveltaa opittuja taitoja
fysioterapian eri menetelmien pohjaksi. Opiskelija tuntee eri tieteenalojen tutkimusmenetelmiä
sekä pystyy tuottamaan ja soveltamaan tietoa
kriittisesti. Hän ymmärtää fysioterapian poikkitieteellisen perustan ja sen alueella tehtävän tutkimustyön perusteet.
Opintojaksot
705F5F Fysioterapeuttisen tutki4 op
muksen perusteet, harjoittelu
705F5E Toimintakykyisyyden
10 op
arviointi, harjoittelu
		
opintokokonaisuus
70F56 Terapeuttinen harjoittelu
23 op
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee keskeiset fysioterapeuttiset
menetelmät ja niiden teoreettiset perusteet sekä
oppii soveltamaan menetelmiä asiakkaille/potilaille. Hän oppii ennaltaehkäisemään mahdolli-
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sia toimintakyvyn häiriöiden syntymistä fysioterapeuttisen tutkimuksensa pohjalta. Opiskelija
oppii myös fysioterapeuttisen tutkimisensa perusteella suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan tarvitsemia toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä terapeuttisen harjoittelun menetelmiä.
Hän osaa myös kriittisesti arvioida ja seurata
käytettyjen menetelmien vaikuttavuutta. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tutkimistensa pohjalta fysioterapialausunnon, fysioterapeuttisen
diagnoosin ja fysioterapiasuunnitelman sekä kirjaamaan ne.
Opintojaksot
705F6A Liikkuvuus, lihastoiminta
ja kestävyys
705F6B Liikkuvuus, lihastoiminta
ja kestävyys, harjoittelu
705F6C Taito ja psykososiaalinen
toimintakyky, harjoittelu
705F6D Hieronta, termiset hoidot
ja elektroterapia, harjoittelu
opintokokonaisuus
705F7 Asiantuntijuus fysioterapiassa

6 op
9 op
3 op
5 op

opintokokonaisuus
YR1 Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
59 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija kykenee moniammatilliseen ja rakentavaan yhteistyöhön ja toimii kriittisenä fysioterapian asiantuntijana ja suunnittelijana kuntoutusprosesseissa. Hän osaa arvioida kuntoutujan
kuntoutustarpeen, suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisen terapian sekä kykenee arvioimaan kriittisesti toteutetun terapian vaikuttavuutta.
Opiskelija osaa hahmottaa, arvioida ja analysoida toimintakykyisyyden kokonaisuuden ja sen
eri osa-alueet. Hän kykenee mittaamaan eri osaalueiden toiminnan ja analysoimaan tutkimisessa saatuja tuloksia siten, että niiden pohjalta hän
osaa valita sopivat vaikuttamismahdollisuudet.
Opiskelija osaa opettaa ja ohjata kuntoutujia sekä
yksilöllisesti että erilaisissa ryhmissä.
Opintojaksot
705F7A Hengityselimistön, sydän- ja
3 op
verenkiertoelimistön toimintaa
tukeva fysioterapia		
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705F7B Hengityselimistön, sydän- ja
6 op
verenkiertoelimistön toimintaa
tukeva fysioterapia, harjoittelu
705F7C Tuki- ja liikuntaelimistön
6 op
toimintaa tukeva fysioterapia		
705F7D Tuki- ja liikuntaelimistön
9 op
toimintaa tukeva
fysioterapia, harjoittelu
705F7E Keskus- ja ääreishermoston
6 op
toimintaa tukeva fysioterapia
705F7F Keskus- ja ääreishermoston 12 op
toimintaa tukeva fysioterapia,
harjoittelu
705F7K Ikääntyvän ihmisen
8 op
toimintakykyä ja mielenterveyttä tukeva fysioterapia,
harjoittelu
705F7I Fysioterapian hallinto ja
6 op
syventävä harjoittelu		
705F7J Projektiharjoittelu
3 op

12 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa perustiedot liiketoimintaosaamisesta ja yrittäjyydestä. Hän ymmärtää liiketoimintaosaamisen merkityksen yritysten ja
organisaatioiden toiminnassa. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin ja ymmärtää, miten yritys toimii ja mikä merkitys
markkinoinnilla ja taloushallinnolla on organisaatioiden toiminnalle. Hän tutustuu oman
alansa yrittäjyyteen, yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja oivaltaa yrittäjyyden yhtenä uravaihtoehtona.
Opintojaksot
YR1B Liiketoiminta ja sen suunnittelu
YR1C Taloushallinnon perusteet
YR1D Markkinoinnin perusteet
YR1J Kuntoutusalan yrittäjyys

3
3
3
3

op
op
op
op
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Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää opiskelijan ammatillista
osaamista. Niillä opiskelija voi myös täydentää
ja tukea ammattikorkeakoulututkintoa sekä laajentaa sen sisältöä oman kiinnostuksen ja yksilöllisen mieltymyksen mukaan. Yleisten vapaasti
valittavien ja kampuskohtaisten opintojen lisäksi muiden koulutusohjelmien ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia voidaan sisällyttää
vapaasti valittaviin opintoihin.

Opinnäytetyö

15 op

Opiskelija osaa tehdä omaa alaa koskevan opinnäytetyön, joka voi olla tutkimuksellinen tai se
liittyy oman ammattialansa tuotekehitykseen ja
sovellukseen. Opinnäytetyö voi olla tutkimus,
projekti, tuote tai ilmaisullinen työ. Opinnäytetyössä yhdistyvät opiskelijan erilaiset ammatinhallinnan välineet ammattialaansa koskevan
ongelman ratkaisemisessa. Hän kiinnostuu tutkimuksen tekemisestä ja oivaltaa sen tärkeyden
oman ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Opiskelija osaa kriittisesti suhtautua
omaa alaansa koskeviin tutkimuksiin ja osaa lukea niitä. Opiskelija kirjoittaa myös opinnäytetyötään koskevan kypsyysnäytteen osoittaen
suomen tai ruotsin kielen taitonsa.
Sisältö
- ideavaihe (opiskelija kuvaa työnsä 		
lähtökohtia)
- suunnitteluvaihe (opiskelija laatii työ-		
suunnitelman ja kirjoittaa esseen
aihealueestaan)
- toteuttamisvaihe (opiskelija toteuttaa 		
suunnitelmansa mukaisesti
opinnäytetyönsä)
- raportointivaihe (opiskelija tekee opin		
näytetyönsä kirjallisen osuuden ja
esittää sen)
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Hoitotyön koulutusohjelma, 210 op/240 op

Yhteiskunnan muuttuvat tarpeet, ammattikorkeakoulutuksen kansainvälistymiskehitys kohti
eurooppalaisittain yhtenäistä korkeakoulualuetta ja hyvinvointipalvelujen ja -teknologian käyttöön oton pohjoiset haasteet on otettu lähtökohdiksi hoitotyön kompetenssiperustaisesti
etenevässä opetussuunnitelmassa. Kompetenssien määritys perustuu EU:n ja Suomen opetusministeriön suosituksiin. Sosiaali- ja terveysja liikunta-alan visio on, että olemme vuoteen
2010 mennessä hoitotyön, kuntoutuksen, liikunnan ja sosiaalialan ammattisivistystä ja ammattikäytänteitä edistävä pohjoinen osaaja. Avainosaamisalueemme on terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen suunnattuna palvelemaan pitkien etäisyyksien ja harvaan asutun Lapin hyvinvointipalvelujen ja alan yrittäjyyden kehittämistä. Profiilimme Healthy North, Human North,
Safety North on kansainvälisesti tunnettu. Tutkimus- ja kehitystyömme palvelee koulutuksen
kehittämistä, pohjoisten alueiden yhteistyötä,
vaikutusalueemme kansainvälistymistä ja hyvinvointiin liittyvien kehittämisstrategioiden toimeenpanoa.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun hoitotyön
koulutusohjelmassa opettamisessa ja ohjaamisessa toteutetaan ihmistä ja kulttuuria kunnioittavia arvoja. Opetus perustuu lähinnä tutkivaan ja kehittävään sekä yhteistoiminnalliseen
oppimiseen. Toiminnan periaatteita ovat vastuullisuus, jatkuvuus, oppivuus ja avoimuus.
Opiskelu toteutuu opiskelijan henkilökohtaisen
opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti. HOPSin laadinnassa opiskelijaa ohjaa tutoropettaja. Oppimistilanteet luodaan mahdollisimman
usein aitoihin työelämäympäristöihin. Muita oppimisympäristöjä ovat aluekehityshankkeet, kansainväliset ympäristöt sekä virtuaali-, kirjasto- ja
harjoitteluluokkaympäristöt.
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Suuntautumisvaihtoehdot
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto;
sairaanhoitaja (AMK), 210 op
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto;
terveydenhoitaja (AMK), 240 op
Hoitotyön koulutusohjelmassa opiskellaan sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi toimia kotimaassa tai ulkomailla terveysalan tehtävissä.
Sairaanhoitaja toimii hoitotyön tehtävissä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa,
yksityisen palveluksessa tai potilas- ja kansalaisjärjestöissä. Hän vastaa ympärivuorokautisesta turvallisesta hoitotyöstä sairaaloissa, hoitokodeissa ja kodeissa. Hoitotyön toiminnan
peruslähtökohtana on ihmisestä välittäminen
ja lähimmäisenrakkaus. Hoitotyön ammatillisen osaamisen alueita ovat eettinen osaaminen, terveyden edistämisen osaaminen, kliininen osaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen,
yhteistyöosaaminen, hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen, monikulttuurisen hoitotyön osaaminen ja yhteiskunnallinen osaaminen. Koulutuksessa opitaan
hyödyntämään alan tietoteknisiä sovelluksia ja
saadaan perustiedot liiketoimintaosaamisesta ja
yrittäjyydestä.
Terveydenhoitajakoulutus perustuu sairaanhoitajakoulutukseen ja antaa valmiudet toimia sekä sairaanhoitajana että terveydenhoitajana. Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen
alueita ovat eettinen osaaminen, terveyden
edistämisen osaaminen, terveydenhoitotyön
osaaminen elämänkulun eri vaiheissa, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen osaaminen, ympäristöterveyden edistämisen osaaminen sekä johtamis- ja kehittämisosaaminen.
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Terveydenhoitotyö on yksilöiden, perheiden,
työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä edistävää ja ylläpitävää sekä sairauksia ehkäisevää hoitotyötä, jossa pyritään
vahvistamaan asiakkaiden voimavaroja ja itsehoitoa. Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija elämänkulun eri vaiheissa. Työ
on usein toimimista moniammatillisissa työryhmissä. Terveydenhoitaja voi toimia sairaanhoitajana hoitotyön tehtävissä sekä terveydenhoitajana terveyskeskuksissa, kouluissa, kodeissa,
työpaikoilla ja potilas- ja kansalaisjärjestöissä.
EU-direktiivien mukainen 2300 tunnin ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu sairaanhoitajien tutkinnossa 75 opintopisteen ja terveydenhoitajien tutkinnossa 85 opintopisteen
laajuisena työelämäympäristöissä ja 11 opintopisteen laajuisena muissa oppimisympäristöissä. Tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat
koulutuksensa aikana vähintään kolmen kuukauden opinnot ulkomailla.

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on nykyaikaiset tilat ja välineet sekä ammattitaitoinen
opetus ja ohjaus. Opiskelijalla on mahdollisuus
opiskella monialaisessa ammattikorkeakoulussa
ja valita opintoja myös eri alojen koulutusohjelmista. Opiskelussa korostuu oppijan aktiivinen
ja vastuullinen rooli.
Aikuiskoulutus
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa noudatetaan tätä samaa opetussuunnitelmaa, jonka pohjalta opiskelijalle
laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.
Sosiaali- ja terveysalan ylempi
ammattikorkeakoulututkinto
Sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava terveyden edistämisen koulutusohjelman laajuus on 90 op.
Valmistuvat voivat käyttää tutkintonimikettä sairaanhoitaja (ylempi AMK).
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Hoitotyön koulutusohjelma 702H
Koodi

HYVYH1
YH1A *
YH1B *
702H1C
702H1A
HYV1G
VV5J
HYV1I
HYVYH2
YR1A *
YH1D *
VV2B
702H1B

702H8
702H8A
702H8B
702H8C
702H8D
VV5I
VV5F
HYV1E
HYV1H
702H8E
702H9
702H9A
702H9B
YH1E *
702H9C
702H10
702H10A
702H10B
702H11
702H11A
702H11B
702H11C
702H12
702H12A
702H12B
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Opintokokonaisuus/-jakso

Laajuus
210/240 op

PERUSOPINNOT
*) RAMKin yhteiset perusopinnot 15 op
sisältyvät kompetenssialueille

33

Kulttuurinen hoitotyö
Tutkiva oppiminen
Viestintä
Englanti
Tietotekniikka ja alan sovellukset
Turvallinen työskentely
Työyhteisön hyvinvointi
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Kehittyvä Pohjoinen
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
Lappi osana EU:ta
RAMKista maailmalle
Ruotsi

21
3
3
3
3
3
3
3
12
3
3
3
3

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
Hoitotyön perusteet
Anatomia, fysiologia ja ikääntyminen
Kansansairaudet I
Infektioiden torjunta
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto
Työ- ja toimintakykyisyys
Hyvinvointia tukevat liikuntalajit
Ravitsemus
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
Hoitotyön perustaitojen harjoittelu
Hoitotyön päätöksenteko
Hoitotyön etiikka ja taitoperusta
Kansansairaudet II
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
Ammattieettinen päätöksenteko
Akuutti hoitotyö ja kivunhoito
Kirurgisen potilaan hoitotyö ja lääkehoito
Akuutin hoitotyön harjoittelu
Pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien hoitotyö ja
kivunhallinta
Sisätautipotilaan hoitotyö, vanhustyö ja lääkehoito
Kuolevan hoitotyö
Konservatiivisen hoitotyön harjoittelu
Mielenterveystyö
Mielenterveys, päihdehoitotyö ja kriisihoito
Opetus, ohjaus ja terveyden edistäminen

141
39
6
3
6
3
3
3
3
3
9
12
3
3
3
3
21
6
15
21
4
2
15
15
3
3

Ajoitussuunnitelma
Lukuvuosi/Lukukausi

1. lv
1. lv
1. lv ja 3. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
3. lv
3. lv
3. lv
1. lv ja 3. lv

1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
3. lv
2. lv
3. lv
3. lv
2. lv
2. lv

2. lv
2. lv
2. lv
2. lv
2. lv
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702H12C
702H13
702H13A
702H13B

Mielenterveystyön harjoittelu
Perheen hoitotyö
Äitiyshuolto ja seksuaaliterveys
Lasten, nuorten ja vammaisten terveyden- ja
sairaanhoito
Perheenhoitotyön harjoittelu
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Taloushallinnon perusteet
Markkinoinnin perusteet
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys

9
21
3
3

2. lv

15
12
3
3
3
3

3. lv

18
18
9
9
9

4. lv
4. lv
4. lv

702H15D

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
Näyttöön perustuva hoitotyö*
Ensihoito ja päivystyspotilaan hoitotyö (SH)
Psykiatrisen potilaan hoitotyö (SH)
Aikuisten ja vanhusten terveysneuvonta (TH)
* valittava yksi kokonaisuus eli 9 op
Näyttöön perustuvan hoitotyön harjoittelu

9

4. lv

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli- ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15

702H13C
702H14
702H14A
702H14B
702H14C
702H14D

702H15
702H15A
702H15B
702H15C

3. lv
3. lv

3. lv
3. lv
3. lv
3. lv

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
SH 75 + 11op, TH 85+11op ammattikorkeakoulun määrittämissä oppimisympäristöissä
702H7
702H7A

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö (SH 15, TH 20)
Kypsyysnäyte

15
15

TERVEYDENHOITOTYÖN AMMATTIOPINNOT
Terveydenhoitotyön ammattiopinnoista 30 op
sisältyy sairaanhoitajaopintoihin

60

702T3
702T3A
702T3B
702T3C

Näyttöön perustuva terveydenhoitotyö
Terveydenhoitotyön teoriat ja menetelmät
Opinnäytetyö
Terveydenhoitotyön harjoittelu

30
15
5
10

*

RAMKin yhteisiä opintoja

3. ja 4. lv

4. lv
4. lv
4. lv
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Perusopinnot
opintokokonaisuus
HYVYH1 Kulttuurinen hoitotyö

33 op
21 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja
osaamistaan pohjoisen terveyskulttuurin erityispiirteistä. Opiskelija kehittyy sosiaali- ja terveysalan viestinnässä. Hän ymmärtää sosiaali- ja
terveysalan englanninkielistä tekstiä ja pystyy laatimaan alaansa liittyviä kirjallisia viestejä. Hän hankkii valmiudet käyttää tietotekniikkaa
ja tietoverkkoja henkilökohtaisina työvälineinä
sekä saa tietoa sosiaali- ja terveysalan teknisistä
sovelluksista. Opiskelija omaksuu toimintaansa turvallisen työskentelyn periaatteet asiakkaan
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden varmistamiseksi ja oman työkyvyn ylläpitämiseksi työyhteisössä.
Opintojaksot
YH1A
Tutkiva oppiminen
YH1B
Viestintä
702H1C Englanti
702H1A Tietotekniikka ja alan
sovellukset
HYV1G Turvallinen työskentely
VV5J
Työyhteisön hyvinvointi
HYV1L Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu
opintikokonaisuus
HYVYH2 Kehittyvä Pohjoinen

3
3
3
3

op
op
op
op

3 op
3 op
3 op

12 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tutustuu pohjoisen alueen sosiaali- ja
terveysalan yritysten toimintaympäristöön ja sen
muutoksiin ja mahdollisuuksiin. Hän tunnistaa
yrittäjyysominaisuuksia ja oivaltaa yrittäjyyden
yhtenä uravaihtoehtona. Opiskelija oppii tuntemaan Euroopan Unionin aluepolitiikan vaikutuksia lappilaiseen elinkeinoelämään. Hän perehtyy
hanketoiminnan mahdollisuuksiin pohjoisen alueen kehittämisessä.
Opiskelija perehtyy RAMKin kansainväliseen
toimintaan. Hän saa perusvalmiuksia toimia
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monikulttuurisessa ympäristössä ja rohkaistuu
hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon.
Opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveysalan
ruotsinkielistä tekstiä ja pystyy laatimaan alaansa liittyviä kirjallisia viestejä.
Opintojaksot
YR1A
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
YH1D Lappi osana EU:ta
VV2B
RAMKista maailmalle
702H1B Ruotsi

3
3
3
3

op
op
op
op

Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
opintokokonaisuus
702H8 Hoitotyön perusteet

141 op
39 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy ihmisen hoitamisen lähtökohtiin. Opiskelija saa hoitotyön ammatin kannalta riittävän luonnontieteellisen tietoperustan.
Hän tietää elimistön rakenteen ja elinjärjestelmien toiminnan sekä eri elintoimintojen väliset
keskinäiset suhteet. Lisäksi hän vahvistaa tietoperustaansa ihmisen kasvusta, ikääntymisestä ja kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arvioinnista. Opiskelija perehtyy ammattinsa kannalta
keskeisiin lääketieteen osa-alueisiin, sairauksien
ennaltaehkäisyyn ja tartuntatautien torjuntaan.
Opiskelija perehtyy ihmisen elämänkaaren eri
vaiheisiin ja erityisesti vanhenemisesta johtuviin
toimintakyvyn muutoksiin.
Opiskelija hallitsee ensiavun perustiedot ja
-taidot. Opiskelija laajentaa näkemystään kielestä ja vuorovaikutuksesta ja perehtyy puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin.
Lisäksi hän vahvistaa tietoperustaansa ravinnon
ja liikunnan merkityksestä ihmisen hyvinvoinnin
lisääjänä ja sairauksien ennaltaehkäisijänä.
Opiskelija harjoittelee voimavaralähtöistä asiakkaan / potilaan kohtaamista. Opiskelija osallistuu potilaan hoitotyön suunnitelman laatimiseen.
Opiskelija harjoittelee asiakkaan avustamista päivittäisissä toiminnoissa ja luo luontevan vuoro-
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vaikutussuhteen asiakkaaseen ja hänen omaisiinsa.
Opintojaksot
702H8A Anatomia, fysiologia ja
ikääntyminen
702H8B Kansansairaudet I
702H8C Infektioiden torjunta
702H8D Ensiapu ja poikkeusolojen
terveydenhuolto
VV5I
Työ- ja toimintakykyisyys
VV5F
Hyvinvointia tukevat
liikuntalajit
HYV1E Ravitsemus
HYV1H Puhetta tukeva ja
korvaava kommunikointi
702H8E Hoitotyön perustaitojen
harjoittelu
opintokokonaisuus
702H9 Hoitotyön päätöksenteko

6 op
3 op
6 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
9 op

12 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii hoitotyön/terveydenhoitotyön
eettiset ja teoreettiset lähtökohdat ja toimintaperiaatteet sekä päätöksentekoprosessin. Opiskelija syventää lääketieteellistä tietoperustaansa
ja tietää sairauden vaikutukset ihmiseen. Opiskelija oppii tutkimus- ja kehittämismenetelmien
perusteet. Opiskelija omaksuu tutkivan otteen
ja projektiluonteisen työskentelytavan opiskelussa ja ammattikäytännössä. Hän pystyy tuottamaan ja soveltamaan tietoa kriittisesti.
Opintojaksot
702H9A Hoitotyön etiikka- ja
taitoperusta
702H9B Kansansairaudet II
YH1E
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
702H9C Ammattieettinen
päätöksenteko
opintokokonaisuus
702H10 Akuutti hoitotyö ja kivunhoito

3 op
3 op
3 op
3 op

siin kirurgian osa-alueisiin ja kirurgisen potilaan
hoitoon. Opiskelija tietää kirurgista hoitoa edellyttävät yleisimmät toimintahäiriöt, oireyhtymät ja
sairaudet ja on selvillä niiden ehkäisystä, hoidosta, hoidon vaikutuksista sekä ennusteesta. Opiskelija perehtyy kivun eri ulottuvuuksiin ja kivunhoitoon nykytietämyksen valossa. Hän hallitsee
farmakologian, lääkehoidon ja lääkelaskennan perusteet. Opiskelija harjoittelee kliinisiä taitoja, kirurgisen potilaan hoitotyötä ja lääkehoitoa.
Opintojaksot
702H10A Kirurgisen potilaan hoitotyö
6 op
ja lääkehoito
702H10B Akuutin hoitotyön harjoittelu 15 op
opintokokonaisuus
702H11 Pitkäaikaissairaiden ja
ikääntyvien hoitotyö ja kivunhallinta

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tietää sisätauteihin, geriatriaan ja
neurologiaan kuuluvat yleisimmät toimintahäiriöt ja niiden hoidon. Opiskelija tietää sairauden
vaikutukset ihmiseen. Opiskelija perehtyy pitkäaikaissairaan ja ikääntyvän hoitotyön tukeviin ja
ohjaaviin auttamismenetelmiin. Opiskelija perehtyy kuolevan potilaan hoitotyöhön. Opiskelija syventää tietojaan kivun eri ulottuvuuksista ja
ratkaisukeskeisistä menetelmistä kivunhallinnassa. Opiskelija harjoittelee hoitotyön perustaitoja
ja lääkehoidon toteutusta sekä soveltaa ammattieettisiä periaatteita pitkäaikaissairaiden, ikääntyvien ja kuolevien hoitotyöhön.
Opintojaksot
702H11A Sisätautipotilaan hoitotyö,
vanhustyö ja lääkehoito
702H11B Kuolevan hoitotyö
702H11C Konservatiivisen hoitotyön
harjoittelu
opintokokonaisuus
702H12 Mielenterveystyö

21 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy ammattinsa kannalta keskei-

21 op

4 op
2 op
15 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tietää yleisimmät psyykkiset ja päihteitten käytön aiheuttamat sairaudet, niiden vai-
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kutukset potilaan toimintakykyyn sekä niiden
hoidon. Opiskelija perehtyy eri-ikäisten ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön sekä mielenterveyspotilaiden hoitoon ja auttamismenetelmiin. Opiskelija saa valmiudet ohjata ja tukea
potilaita ja heidän omaisiaan erilaisissa kriisitilanteissa. Opiskelija harjoittelee mielenterveystyön auttamismenetelmiä mielenterveys-/
päihdehoitotyössä ammattieettisiä työskentelyperiaatteita soveltaen.
Opintojaksot
702H12A Mielenterveys,
päihdehoitotyö ja kriisihoito
702H12B Opetus, ohjaus ja terveyden
edistäminen
702H12C Mielenterveystyön harjoittelu
opintokokonaisuus
702H13 Perheen hoitotyö

3 op
3 op
9 op

21 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy ammattinsa kannalta keskeisiin lääketieteen osa-alueisiin. Hän osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia ja -uhkia. Opiskelija varmistaa hoitotyön
perustiedot ja -taidot ja ammattieettisen perustan kyetäkseen hoitamaan ja ohjaamaan asiakasta / potilasta yksilöllisesti. Hän oppii hoitotyön eettiset ja teoreettiset lähtökohdat ja
toimintaperiaatteet. Hän ymmärtää seksuaalisuuden moniulotteisuuden ja osaa tukea ja aktivoida yksilöitä ja perheitä muuttuvissa elämäntilanteissa. Opiskelija tunnistaa eri-ikäisten ja eri
elämäntilanteessa olevien terveydenhoidollisia
tarpeita ja osallistuu terveyden edistämiseen,
terveydenhoidon suunnitteluun, toteutukseen ja
arviointiin eri toimintaympäristöissä.
Opintojaksot
702H13A Äitiyshuolto ja
3 op
seksuaaliterveys
702H13B Lasten, nuorten ja
3 op
vammaisten terveyden- ja
sairaanhoito
702H13C Perheen hoitotyön harjoittelu 15 op
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opintokokonaisuus
702H14 Liiketoimintaosaaminen ja
yrittäjyys

12 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaamisen, taloushallinnon, markkinoinnin ja sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden
perusteisiin. Opiskelija omaksuu lisäksi alan
yrittäjyyttä ja taloudellisen toiminnan perusteita Hän syventää tietojaan sosiaali- ja terveysalan
palvelujen tuottamisesta, yrittäjyydestä, asiakaslähtöisyydestä julkishallinnossa ja yrityksissä.
Opintojaksot
702H14A Liiketoiminta ja sen
suunnittelu
702H14B Taloushallinnon perusteet
702H14C Markkinoinnin perusteet
70H14D Sosiaali- ja terveysalan
yrittäjyys

3 op
3 op
3 op
3 op

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

18 op

opintokokonaisuus
702H15 Näyttöön perustuva hoitotyö*

18 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija pystyy eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön. Opiskelija syventää hoitotyön tietoperustaa ja kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja taloudelliseen toimintaan alan yrityksissä tai muissa
toimintaympäristöissä. Hän syventää tietojaan ja
taitojaan eri-ikäisten, eri kulttuureista tulevien äkillisesti ja vakavasti sairastuneiden potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän osaa itsenäisesti
soveltaa hoitotyön auttamismenetelmiä nopeasti
muuttuvissa hoitotilanteissa ja hallitsee hoitotyön
kirjaamisen, raportoinnin ja alan teknologiasovellukset. Opiskelija kykenee moniammatilliseen yhteistyöhön potilaan ja hänen perheensä kanssa. Hän sisäistää asiantuntijuutensa ja ymmärtää
näyttöön perustuvan hoitotyön merkityksen.
Opiskelija harjoittelee eri toimintaympäristöissä
hoitotyön päätöksentekoa ja hoitotyön asiantuntijuutta moniammatillisessa tiimissä sekä soveltaa
ammattieettisistä periaatteita hoitotyöhön.
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Opintojaksot
702H15A Ensihoito ja päivystyspotilaan hoitotyö (SH)
702H15B Psykiatrisen potilaan
hoitotyö (SH)
702H15C Aikuisten ja vanhusten
terveysneuvonta (TH) ja (SH)
valittava yksi kokonaisuus eli
702H15D Näyttöön perustuvan
hoitotyön harjoittelu

9 op
9 op
9 op
9 op
9 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan sisältyy vapaasti valittavia opintoja 12 opintopistettä kompetenssialueille ja lisäksi 3 op valtakunnallisen suosituksen mukaisesti. Vapaasti valittavien
opintojen tavoitteena on tukea opiskelua, ammatillista ja persoonallista kehittymistä sekä
moniammatillisuutta. RAMKin järjestämien
opintojen aiheet perustuvat Rovaniemen ammattikorkeakoulun strategiaan.
Yleisten vapaasti valittavien ja kampuskohtaisten opintojen lisäksi muiden koulutusohjelmien ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää
vapaasti valittaviin opintoihin.
Opintojaksot
VV1 Kieli- ja viestintäopinnot
VV2 Yleiset vapaasti valittavat
opinnot
VV3 Palveluosaamista tuottavat
opinnot
VV4 Tuotanto-osaamista tuottavat
opinnot
VV5 Hyvinvointiosaamista
tuottavat opinnot

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
sh 75 + 11 op , th 85 + 11 op

0–15 op
0–15 op

Opinnäytetyö
opintokokonaisuus
702H7 Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte sh 15 op
		
th 20 op
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla projektityö, työelämän
toiminnon kehittämissuunnitelma tai empiirinen tutkimus. Se voi liittyä oman ammattialan
tuotesuunnitteluun tai sovelluksiin. Toteuttamismuotona voi olla tuotteen esim. ohjausmateriaalin tai hoito- tai kuntoutusvälineen suunnittelu, kokeilu ja kehittäminen. Tavoitteena on, että
opinnäytetyö on hankkeistettu ja mikäli työ vaatii sisällöltään tai menetelmältään monialaista
osaamista suositellaan eri koulutusohjelmien ja
alojen yhteistyössä toteutettuja töitä. Opinnäytetyön toteutusta ja arviointia on ohjeistettu Intranetista saatavassa RAMKin opinnäytetyöoppaassa sekä koulutusohjelman ohjeissa.
Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan
ja suomen tai ruotsin kieleen.

0–15 op
0–15 op
0–15 op
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Terveydenhoitotyön
ammattiopinnot

60 op

Terveydenhoitotyön ammattiopinnoista 30 op sisältyy sairaanhoitajan opintoihin. Terveydenhoitajan tutkinnossa laajennetaan ja syvennetään
hoitotyön osaamista terveydenhoitotyöhön.
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää terveyden edistämisen
ulottuvuudet ja terveydenhoitotyön prosessiluonteisuuden. Hän sisäistää tutkivan työotteen
ja ammatin arvoperustan omaan toimintaansa.
Opiskelija saa perusvalmiudet toimia erilaisten
yhteisöjen, perheiden ja ikääntyvien terveyden
ja toimintakykyisyyden edistämiseksi. Opiskelija syventää terveydenhoitotyön ja kliinisen osaamisen taitojaan.
opintokokonaisuus
702T3 Näyttöön perustuva 		
terveydenhoitotyö

30 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää terveydenedistämisen tietoperustaa ja terveydenhoitotyön tutkimusta. Hän
soveltaa kulttuurista ja yhteisöllistä lähestymistapaa terveydenhoitotyöhön ja perustaa toimintansa moniulotteiselle terveyskäsitykselle. Hän
harjoittelee terveydenhoitotyön auttamismenetelmiä yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Opiskelija osaa toimia perhettä suunnittelevien, raskaana olevien ja lapsivuoteisten sekä lasten,
nuorten, työikäisten ja ikääntyvien terveydenedistämiseksi yhteistyössä heidän kanssaan.
Opintojaksot
702T3A Terveydenhoitotyön teoriat
ja menetelmät
702T3B Opinnäytetyö
702T3C Terveydenhoitotyön
harjoittelu
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Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, 210 op
Asiantuntijaksi liikunta-alalle

Syventävät ammattiopinnot

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmassa
suoritetaan liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on liikunnanohjaaja (AMK).
RAMKin liikunnanohjaajakoulutuksesta valmistuu tulevaisuuden asiantuntijoita liikuntaalan koulutus-, suunnittelu- ja esimiestehtäviin.
Liikunnanohjaaja (AMK) kykenee vastaamaan
erilaisten väestö- ja ikäryhmien harrastus- ja ohjaustarpeisiin. Opiskelijat saavat myös vahvat
eväät liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyteen ja
tutustuvat liikunta-alan testaus- ja tutkimustoimintaan kansainvälisesti ainutlaatuisessa Lihashallintastudiossa. Koska elämme kansainvälistyvässä maailmassa, opiskelijoitamme rohkaistaan
suorittamaan osia opinnoistaan ulkomailla. Tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuden valmistua maailmaan, jossa he tulevat elämään.

Luontoliikunta
Luontoliikunnan syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija erikoistuu monipuoliseksi luonto- ja luontoliikunnan asiantuntijaksi ja perehtyy
luontoon liittyviin liikunta- ja vapaa-ajan taitoihin. Hän saa valmiudet sijoittua matkailun ja
luontoliikunnan opastus-, koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Opiskelu ja oppimisympäristö
Koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen, monipuolisen, yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta korostavan oppimisympäristön korkeakouluopiskeluun. Oppimisympäristö ja moderni
oppimiskäsitys luovat pohjan monipuolisen liikuntaosaamisen ohella henkilökohtaiselle kasvulle ja elämänhallintataitojen kehittymiselle. Korkeakouluopiskelija on omien opintojensa
suunnittelussa tärkein asiantuntija. Suunnittelun kohteina ovat omat urasuunnitelmat, opiskeluaika, oppimistavoitteet, opintojen rytmitys
ja valinnaisia opintojaksoja koskevat ratkaisut.
Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä nykyaikaisissa olosuhteissa. Tietoja ja taitoja sovelletaan alusta alkaen aitoihin työ- ja toimintatilanteisiin, jolloin siirtyminen opiskelusta
työhön on mahdollisimman luontevaa. Ammattiopinnoissa voi syventyä urheiluvalmennukseen, luontoliikuntaan, soveltavaan liikuntakasvatukseen tai fitness-lajeihin.

Urheiluvalmennus
Valmennuksen syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija erikoistuu monipuoliseksi valmentamisen asiantuntijaksi ja saa valmiudet toimia
liitto-, alue- ja seuratasolla valmentajana ja kouluttajana.
Soveltava liikuntakasvatus
Soveltavan liikuntakasvatuksen syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy liikuntamuotojen soveltamiseen eri erityisryhmien tarpeita
vastaavaksi ja saa valmiudet toimia asiantuntijana soveltavan liikuntakasvatuksen koulutuksessa ja kehittämistyössä sekä moniammatillisessa yhteistyössä.
Fitness
Fitness-lajien syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy työikäisten suosituimpiin
terveysliikuntalajeihin ja saa valmiuksia työskennellä kunto- ja aerobic-saleilla. Hän perehtyy
2000-luvun fitness-lajien jatkuvasti muuttuvaan
tarjontaan ja pystyy yhdistämään perusopintojen
vahvan tieto- ja taitopohjan nykyaikaisten
fitness-lajien ammattitaitoiseen ohjaamiseen.
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Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma 705L
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

Laajuus
op

Ajoitussuunnitelma
Lukuvuosi/Lukukausi

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen
Viestintä
Lappi osana EU:ta
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet

36
15
3
3
3
3
3

1. lv
1. lv
4. lv
1. lv
2. lv

705L1
705L1A
705L1B
705L1C
705L1D
705L2
HYV1A
HYV1B
HYV1F

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT
Opiskeluvalmiudet
Tietotekniikka
Ruotsi
Englanti 1
Englanti 2
Ihmiskehon rakenne ja toiminta
Anatomia
Fysiologia
Kuormitusfysiologia

21
12
3
3
3
3
9
3
3
3

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT

114
93

TERVEYS JA HYVINVOINTI
Työ, terveys ja liikunta
Terveysliikunta ja -kasvatus
Työkyvyn kartoitus ja ylläpito
Ensiapu ja liikkujan terveysriskit
Ravitsemus
Fitness-lajit

15

705L3
705L3A
705L3B
HYV1D
HYV1E
705L3C

705L4
HYV1C
705L4B
705L4C
705L5
705L5A
705L5B
705L5C

LIIKUNTAKASVATUS
Motorisen oppimisen lähtökohdat
Ihmisen kasvu ja motorinen kehitys
Liikkeen analysointi
Motorinen oppiminen
Liikuntakasvatuksen lähtökohdat
Kasvatustiede
Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot
Liikuntapedagogiikka ja -didaktiikka

18
9
3
3
3
9
3
3
3

LIIKUNTALAJIT KEHITTYMISEN JA
OPPIMISEN VÄLINEENÄ

36

Tasapainolajit
Hiihto ja luistelu
Rinnehiihto ja lautailu

9
3
3

705L6
705L6A
705L6B
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3
3
3
3
3

1. lv
3. lv
1. lv
2. lv
1. lv
1. lv
1. lv

1. lv
2. lv
1. lv
2. lv
1. lv

1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
2. lv

1. lv
2. lv
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705L6C
705L7
705L7A
705L7B
705L7C
705L7D
705L8
705L8A
705L8B

3
12
3
3
3
3

2. lv

3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1. lv
2. lv

705L7E
705L7F
705L7G
705L7H
705L7I
705L7J
705L8C
705L8D
705L8E

Luontoliikunta
Kehonhallintalajit
Yleisurheilu
Uinti ja uimakoulutoiminta
Voimistelu
Tanssi
Välinehallintalajit
Pelien oppiminen
Pelit ja pelikäsitys
Valinnaiset
Vauva- ja perheuinnin ohjaus
Vesiliikunta
Telinevoimistelu
Trampoliinihypyt ja sirkustaide
Paritanssit
Esittävä liikunta
Maalipelit
Linja-, lyönti- ja tarkkuuspelit
Pallottelupelit

705L9
705L9A
705L9B
705L9C
YR1
YR1B
YR1C
YR1D
YR1N

LIIKUNTA JA YHTEISKUNTA
Liikuntahallinto
Liikunta yhteiskunnassa
Liikuntasuunnittelu
Liikunta-alan juridiikka
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Taloushallinnon perusteet
Markkinoinnin perusteet
Liikunta-alan yrittäjyys

24
12
6
3
3
12
3
3
3
3

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

21

1. lv
2. lv
2. lv
1. lv

tarjotaan joka. 2. lv
tarjotaan joka vuosi
tarjotaan joka. 2. lv
tarjotaan joka. 2. lv
tarjotaan joka. 2. lv
tarjotaan joka. 2. lv
tarjotaan joka. 2. lv
tarjotaan joka. 2. lv
tarjotaan joka. 2. lv

2. lv
4. lv
2. lv
3. lv
3. lv
3. lv
4. lv

Opiskelijan on valittava yksi moduuli syventävistä
ammattiopinnoista ja lisäksi toisesta moduulista 6-9 op,
jotka tukevat valitun moduulin opintoja
705L10
705L10A
705L10B
705L10C
705L11
705L11A
705L11B
705L11C
705L12
705L12A
705L12B
705L12C
705L13
705L13A
705L13B

Luontoliikunta
Erätaidot
Luontoliikunta ja turvallisuus
Luonto- ja kulttuuritietous
Urheiluvalmennus
Kokonaisvaltainen valmennus
Urheilijan terveys
Valmennusfysiologia ja testaaminen
Soveltava lliikuntakasvatus
Liikunnan soveltaminen
Soveltava ulko- ja luontoliikunta
Vammaiskilpaurheilu
Fitness
Vesitreeni
Kuntosali

15
6
6
3
15
6
3
6
15
6
6
3
12
3
3

3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
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705L13C
705L13D

Aerobic
Lihashuolto ja palautuminen

3
3

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli- ja viestintäopinnot
Yleiset vaapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15

705L14
705L14A
705L14B
705L14C
705L14D

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
Ohjausharjoittelu
Hallinnon harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Tutkimusharjoittelu

30
9
6
9
6

2. lv
2. lv
3. lv
3. lv

705L15
705L15A

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

15
15

3.–4. lv
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Perusopinnot

36 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 15 op
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu
RAMKin yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimustyöhön ja yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot

21 op

opintokokonaisuus
705L1 Opiskeluvalmiudet

12 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee työelämässä tarvittavat perusviestintätaidot. Hän osaa raportoida ja referoida asioita sekä suullisesti että kirjallisesti molemmilla kotimaisilla ja englannin kielellä.
Hän kehittää englannin ja ruotsin kielen keskustelu- ja neuvottelutaitojaan. Hän osaa ammattialansa käsitteistön, ymmärtää ammattialaansa
liittyvää puhetta ja tekstejä sekä pystyy ohjaamaan liikuntaa ruotsin ja englannin kielellä.
Hän pystyy seuraamaan liikunta-alan kehitystä
myös vieraskielisten julkaisujen ja eri viestimien
avulla. Hän osaa käyttää tietotekniikan sovelluksia integroidusta tiedonkäsittelyn, -tuottamisen ja viestinnän välineenä ammattialallaan.
Opintojaksot
705L1A Tietotekniikka
705L1B Ruotsi
705L1C Englanti 1
705L1D Englanti 2

3
3
3
3

opintokokonaisuus
705L2 Ihmiskehon rakenne ja toiminta

9 op

op
op
op
op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee ihmiskehon tuki- ja liikuntaeli-

mistön rakenteen. Hän ymmärtää kehon eri osien toiminnat ja niiden välisen yhteistoiminnan
säätelyn.
Opiskelija pystyy soveltamaan tietoja liikkuvaan ihmiseen, ja ymmärtää liikunnan merkityksen anatomisen rakenteen kunnossapitäjänä
sekä fysiologisen hyvinvoinnin perustana. Hän
hallitsee anatomian ja fysiologian terminologian
oman tiedonhankinnan turvaamiseksi.
Opiskelija perehtyy liikunnan ja kuormituksen
fysiologisiin vaikutuksiin sekä fyysisen kunnon
osatekijöihin Hän osaa suorittaa fyysisen suorituskyvyn mittauksia, analysoida mittaustuloksia
sekä antaa niistä palautetta. Hän ymmärtää mittaustulosten merkityksen ja hyödyntämismahdollisuuden ylläpitäviä ja kehittäviä harjoitusohjelmia suunnitellessaan.
Opintojaksot
HYV1A Anatomia
HYV1B Fysiologia
HYV1F Kuormitusfysiologia

Ammattiopinnot

3 op
3 op
3 op

114 op

Koulutusohjelman ammattiopinnot

93 op

Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy ammatillisen tehtäväalueen kokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden perusteisiin siten, että
hän kykenee itsenäisesti työskentelemään oman
alansa asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja
yrittäjänä.

Terveys- ja hyvinvointi
opintokokonaisuus
705L3 Työ, terveys ja liikunta

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy terveyttä ja työ- ja toimintakykyä ylläpitävän liikunnan ohjaukseen ja osaa
arvioida erilaisia työympäristöjä terveyden kannalta. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa. Hän
pystyy toimimaan liikunnan terveysvaikutusten asiantuntijana. Opiskelija oppii erilaisuuden
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kohtaamista ja ymmärtää liikunnan fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen merkityksen myös erityisryhmien näkökulmasta.
Opintojaksot
705L3A Terveysliikunta ja -kasvatus
705L3B Työkyvyn kartoitus ja ylläpito
HYV1D Ensiapu ja liikkujan
terveysriskit
HYV1E Ravitsemus
705L3C Fitness-lajit

3 op
3 op
3 op
3 op
3 op

Liikuntakasvatus
opintokokonaisuus
705L4 Motorisen oppimisen lähtökohdat

opintokokonaisuus
705L5 Liikuntakasvatuksen lähtökohdat

3 op
3 op
3 op

3 op
3 op
3 op

Liikuntalajit kehittymisen ja
oppimisen välineenä

36 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää liikuntasuoritukset liikehallintaa ja fyysisiä ominaisuuksia vaativina kokonaisvaltaisina suorituksina, joihin yhdistyy
psyykkiset ja sosiaaliset näkökulmat.
Hän näkee liikuntalajit mahdollisuutena ja
välineenä motorisen taidon ja fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä ja itseilmaisun
edistäjänä. Hän saavuttaa opiskeltavissa liikuntalajeissa riittävän taito- ja tietotason eri ryhmien ohjaamista ja omaa harrastustoimintaa varten.
Hän pystyy soveltamaan ja käyttämään hankkimiaan tietoja ja taitoja eritasoisten ryhmien ja
erityisryhmien ohjaamisessa. Hän tuntee fyysisen suorituskyvyn osatekijöiden kehittämisen ja
ohjelmoinnin periaatteet ja pystyy soveltamaan
niitä liikuntalajien valmennukseen.

9 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija pystyy muodostamaan oman, henkilökohtaisen ohjaus- ja oppimiskäsityksensä. Yksilöllisiin oppimis- ja vuorovaikutustyyleihin tutustumalla opiskelija kehittää itsetuntemustaan ja
vahvuuksiaan sekä oppijana että oppimisen ohjaajana.
Prosessin pohjaksi hän perehtyy kasvatustieteeseen, kasvatuspsykologiaan ja didaktiikkaan, joi-
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Opintojaksot
705L5A Kasvatustiede
705L5B Ihmissuhde- ja
vuorovaikutustaidot
705L5C Liikuntapedagogiikka ja
-didaktiikka

9 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee psykomotorisen kehityksen etenemisen ja ymmärtää motorisen kehityksen ja
psykososiaalisen kasvun yhteyden toimintakyvyn
kehittymiseen. Hän ymmärtää motorisen oppimisen prosessina. Hän tietää ja ymmärtää motoriseen oppimiseen vaikuttavat tekijät ja osaa
hyödyntää niitä liikuntataitojen oppimisessa ja
opettamisessa. Opiskelija oppii havainnoimaan
ja mittaamaan liikesuorituksia sekä analysoimaan
liikesuorituksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä.
Opintojaksot
HYV1C Ihmisen kasvu ja
motorinen kehitys
705L4B Liikkeen analysointi
705L4C Motorinen oppiminen

ta syvennetään liikuntaan läheisesti liittyvillä sisällöillä ja erityisaiheilla.
Opiskelija ymmärtää liikunnan mahdollisuudet
ihmisen kasvun ja kehityksen tukemisessa ja kasvatustyössä. Opiskelija kykenee suunnittelemaan
ja ohjaamaan liikuntaa erilaisille ryhmille. Lisäksi
hän osaa huomioida yksilöllisyyden vaatimukset
liikunnassa.

opintokokonaisuus
705L6 Tasapainolajit

9 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää luonnossa tapahtuvan liikunnan keskeisen merkityksen suomalaisessa
liikuntakulttuurissa. Hän oppii kesällä ja talvella luonnossa tapahtuvien lajien perustaidot ja
tuntee niiden monipuoliset mahdollisuudet eriikäisten ihmisten tasapainoa ja kestävyyttä har-
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joittavina liikuntamuotoina ja vapaa-ajan toimintoina sekä tuntee niiden soveltamisen eri
erityisryhmiin kuuluville ihmisille. Opiskelija oppii lajien harjoittelun yhteydessä luontevasti
käyttämään tasapainon ja kestävyyden mittausja kehittämismenetelmiä.
Opintojaksot
705L6A Hiihto ja luistelu
705L6B Rinnehiihto ja lautailu
705L6C Luontoliikunta
opintokokonaisuus
705L7 Kehon hallintalajit

3 op
3 op
3 op

12 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija kehittää yleisurheilun, uinnin, voimistelun ja tanssin taitojaan. Hän tuntee lajien keskeiset säännöt välineet ja suorituspaikat.
Opiskelija ymmärtää lajien tekniset ydinkohdat,
motoriset ja fyysiset vaatimukset sekä löytää niistä yhteyksiä muihin urheilulajeihin. Hän tutustuu
nopeuden, voiman ja liikkuvuuden mittaamiseen
ja harjoittamiseen ja osaa käyttää liikuntalajeja niiden kehittämisessä eri kohderyhmillä. Hän
saavuttaa taidollisen tason, joka riittää ohjaustehtävissä tekniset ydinkohdat sisältävään lajinäyttöön.
Opintojaksot
705L7A Yleisurheilu
705L7B Uinti ja uimakoulutoiminta
705L7C Voimistelu
705L7D Tanssi

3
3
3
3

opintokokonaisuus
705L8 Välinehallintalajit

9 op

op
op
op
op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee monipuolisesti tunnetuimpien
palloilulajien luonteen ja ymmärtää niiden arvon
ihmisen motoriikan kehittämisessä. Opiskelija
kykenee tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja luovasti suunnittelemaan sekä toteuttamaan palloiluharjoituksia eritasoisille oppilaille ja ryhmille. Hän tuntee palloilulajit soveltavan
liikuntakasvatuksen muotona sekä vammaiskilpaurheilulajeina ja kehittää tietojaan palloilun

ohjaamisessa erityisryhmille.
Opiskelija kehittää tietojaan harjoittelun yleisestä ohjelmoinnista ja suunnitteluun liittyvistä
tekijöistä. Hän oppii harjoitussuunnitelman laadinnan perusteet ja ymmärtää palloilun mahdollisuudet pelikäsityksen, motorisen taidon ja fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä.
Opintojaksot
705L8A Pelien oppiminen
705L8B Pelit ja pelikäsitys

3 op
6 op

Valinnaiset
705L7E
705L7F
705L7G
705L7H
705L7I
705L7J
705L8C
705L8D
705L8E

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Vauva- ja perheuinnin ohjaus
Vesiliikunta
Telinevoimistelu
Trampoliinihypyt ja sirkustaide
Paritanssit
Esittävä liikunta
Maalipelit
Linja-, lyönti- ja tarkkuuspelit
Pallottelupelit

Liikunta ja yhteiskunta
opintokokonaisuus
705L9 Liikuntahallinto

op
op
op
op
op
op
op
op
op

24 op
12 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee yhteiskunnan hallinto-, toiminta- ja kehitysperiaatteet sekä seuraa sen muutosta ja kehitystä. Hän kykenee toimimaan julkisen
hallinnon, liikunta- ja vapaa-aikatoimen, liikuntajärjestöjen sekä liikuntayritysten esimiestehtävissä. Opiskelija tuntee liikuntakulttuurin historiallisen kehityksen ja sen yhteydet yhteiskunnan
kehityksen eri vaiheisiin. Hän osaa sijoittaa liikunnan erityisesti suomalaisen yhteiskunnan
muutosprosesseihin. Hän ymmärtää yksityisen
ihmisen ja julkisen hallinnon roolit ja vuorovaikutussuhteet yhteiskunnassa.
Opiskelija tietää liikunnan terveydellisen, taloudellisen, kasvatuksellisen ja sosiaalisen merkityksen yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Hän
osaa työssään tehdä eettisesti perusteltuja valintoja, jotka tukevat suvaitsevaisuuden, tasa-arvon
ja kestävän kehityksen toteutumista. Hän pystyy
osallistumaan liikunta-alalla käytävään keskuste-

115

koulutusohjelmat • sosia ali-, terve ys- ja liikunta-al a

luun ja osaa toimia kansainvälisessä ja verkostoituneessa ympäristössä.

det sijoittua matkailun ja luontoliikunnan opastus-, koulutus- ja kehittämistehtäviin

Opintojaksot
705L9A Liikunta yhteiskunnassa
705L9B Liikuntasuunnittelu
705L9C Liikunta-alan juridiikka

6 op
3 op
3 op

Opintojaksot
705L10A Erätaidot
705L10B Luontoliikunta ja turvallisuus
705L10C Luonto- ja kulttuuritietous

opintokokonaisuus
YR1 Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

12 op

opintokokonaisuus
705L11 Urheiluvalmennus

6 op
6 op
3 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa perustiedot liiketoimintaosaamisesta ja yrittäjyydestä. Hän ymmärtää liiketoimintaosaamisen merkityksen yritysten ja
organisaatioiden toiminnassa. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin ja ymmärtää, miten yritys toimii ja mikä merkitys
markkinoinnilla ja taloushallinnolla on organisaatioiden toiminnalle. Hän tutustuu oman
alansa yrittäjyyteen, yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja oivaltaa yrittäjyyden yhtenä uravaihtoehtona.

Tavoite ja sisältö
Valmennuksen syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija erikoistuu monipuoliseksi valmentamisen asiantuntijaksi ja saa valmiudet toimia
liitto-, alue- ja seuratasolla valmentajana ja kouluttajana.

Opintojaksot
YR1B
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
YR1C
Taloushallinnon perusteet
YR1D
Markkinoinnin perusteet
YR1N
Liikunta-alan yrittäjyys

opintokokonaisuus
705L12 Soveltava liikuntakasvatus

Koulutusohjelman
syventävät ammattiopinnot

3 op
3 op
3 op
3 op

21 op

Opiskelijan asiantuntemuksen laajentaminen tapahtuu syventävien ammattiopintomoduulien
kautta. Opiskelijan on valittava yksi moduuli syventävistä ammattiopinnoista ja lisäksi jostakin
toisesta moduulista 6-9 opintopistettä, jotka tukevat valitun moduulin opintoja.
opintokokonaisuus
705L10 Luontoliikunta

15 op

Tavoite ja sisältö
Soveltavaan liikuntakasvatukseen syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy liikuntamuotojen soveltamiseen eri erityisryhmien tarpeita vastaavaksi ja saa valmiudet toimia
asiantuntijana soveltavan liikuntakasvatuksen
koulutuksessa ja kehittämistyössä sekä moniammatillisessa yhteistyössä.
Opintojaksot
705L12A Liikunnan soveltaminen
705L12B Soveltava ulko- ja
luontoliikunta
705L12C Vammaiskilpaurheilu

6 op
6 op
3 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Luontoliikunnan syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija erikoistuu monipuoliseksi luontoasiantuntijaksi ja perehtyy luontoon liittyviin
liikunta- ja vapaa-ajan taitoihin. Hän saa valmiu-

116

Opintojaksot
705L11A Kokonaisvaltainen valmennus 6 op
705L11B Urheilijan terveys
3 op
705L11C Valmennusfysiologia ja
6 op
testaaminen

opintokokonaisuus
705L13 Fitness

12 op

Tavoite ja sisältö
Fitness-lajien syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy työikäisten suosituimpiin
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terveysliikuntalajeihin ja saa valmiuksia työskennellä kunto- ja aerobic-saleilla. Hän perehtyy
2000-luvun fitness-lajien jatkuvasti muuttuvaan
tarjontaan ja pystyy yhdistämään perusopintojen vahvan tieto- ja taitopohjan nykyaikaisten fitness-lajien ammattitaitoiseen ohjaamiseen.
Opintojaksot
705L13A Vesitreeni
705L13B Kuntosali
705L13C Aerobic
705L13D Lihashuolto ja palautuminen

3
3
3
3

op
op
op
op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää opiskelijan ammatillista
osaamista. Niillä opiskelija voi myös täydentää
ja tukea ammattikorkeakoulututkintoa sekä laajentaa sen sisältöä oman kiinnostuksen ja yksilöllisen mieltymyksen mukaan. Yleisten vapaasti
valittavien ja kampuskohtaisten opintojen lisäksi muiden koulutusohjelmien ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia voidaan sisällyttää
vapaasti valittaviin opintoihin.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
30 op
opintokokonaisuus
705L14 Harjoittelu

30 op

Tavoite ja sisältö
Harjoittelun tarkoituksena on edistää opetussuunnitelman ydinosaamisalueiden tavoitteiden
toteutumista. Harjoittelu on tavoitteellinen yhteistyöprojekti työelämän kanssa. Se on opetussuunnitelmaan kuuluvaa, luonnollisessa työympäristössä ammattikorkeakoulun henkilökunnan
tai työnantajan tai hänen edustajansa johdolla
ja ohjauksessa työn tekemisen kautta tapahtuvaa tietojen, taitojen ja kokemusten hankintaa.
Opiskelija on työharjoittelupaikallaan vastuullisen työntekijän roolissa. Työharjoittelu tutustuttaa opiskelijaa opiskelemaansa alaan, motivoi

opinnoissa sekä auttaa suuntaamaan opintoja. Harjoitteluun liittyy oppilaitoksen edustajan
suorittama seuranta.
Liikunnanohjaajatutkintoon sisältyy pakollista harjoittelua yhteensä 30 op. Sen avulla saavutetaan liikunta-alan ammatinhallinnan keskeiset
tavoitteet. Harjoittelu edistää opiskelijoiden työelämäyhteyksiä ja parantaa opiskelijoiden työllistymistä.
Opintojaksot
705L14A Ohjausharjoittelu
705L14B Hallinnon harjoittelu
705L14C Syventävä harjoittelu
705L14D Tutkimusharjoittelu

Opinnäytetyö

9
6
9
6

op
op
op
op

15 op

Tavoite ja sisältö
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai se
voi liittyä oman ammattialan tuotesuunnitteluun
tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla myös tuote, produktio tai ilmaisullinen työ.
Opinnäytetyön aiheen tulee olla opiskelijan
aidon mielenkiinnon kohde, ajankohtainen, työelämän problematiikkaa käsittelevä ja linkitettävissä tulevaisuuden työtehtäviin. Opinnäytetyön
avulla opiskelija syventää ammatillista osaamistaan. Liikunta ja vapaa-ajan koulutusohjelman
opinnäytetöiden aihealueita ovat mm. vapaaajan liikunta (luontoliikunta, matkailu, trendilajit), työliikunta, urheilu (valmennus) ja soveltava liikunta sekä yrittäjyyteen ja yhteiskuntaan
liittyvät liikunta-aiheet. Opiskelijoita kannustetaan vuoropuheluun työelämän kanssa ja hankkimaan opinnäytetyölleen tilauksen.
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Sosiaalialan koulutusohjelma, 210 op

Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosiaalialan
koulutusohjelman lähtökohtana on kansalaisten ja Lapin hyvinvoinnin ja työelämän muuttuvat tarpeet. Tulevaisuuden visio on, että Lappi
kehittyy alueeksi, joka tarjoaa erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia työnteon, harrastamisen ja
asumisen muotoja. Tavoitteena on huolehtia
asukkaiden elämisen laadusta ja hyvinvoinnista
yhteisvastuullisesti. Pitkän tähtäimen tavoite on,
että tietoyhteiskunta mahdollistuu osaksi jokaisen asukkaan arkipäivää. Kehittäminen tapahtuu
kansalaisten, työelämän, järjestöjen ja eri oppilaitosten yhteistyönä.
Sosiaalialan koulutusohjelma on mukana tekemässä työtä sen eteen, että Lapin kylissä ja
kaupungeissa eletään ihmisarvoista ja mielekästä arkielämää. Tällöin tuemme alueen ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia, omaa kulttuuria ja identiteettiä. Edistämme yhteiskunnallista
tasa-arvoa ja ehkäisemme syrjäytymistä. Tuemme toimimista pohjoisessa, jolloin merkittävää on osaaminen, omatoimisuus, yhteishenki
ja kansainvälisyys. Pohjoiskalotin yhteistyön kehittäminen on tärkeää, sillä Lapilla on yhteisiä
toimintamahdollisuuksia Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. Pyrimme kehittämään uusia oppimismalleja ja luomaan kansalaislähtöisiä työkäytäntöjä ja palveluja yhdessä työelämän ja
kansalaisten kanssa. Koulutuksen kehittämisessä
opiskelijoiden kannanotot ja aloitteellisuus ovat
tärkeitä.
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Lappi toimii keskeisenä oppimisympäristönä
koulutuksessa, mutta sosionomin (AMK) osaaminen on sovellettavissa myös muihin toimintaympäristöihin.
Sosiaalialan koulutusohjelma johtaa sosionomi (AMK) -tutkintoon, joka on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomin (AMK) tehtävänä on tukea lasten, nuorten,
aikuisten ja vanhusten sekä heidän perheidensä
ja yhteisöjensä hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjen sujuvuutta. Sosionomi (AMK)
pitää asiakasta oman elämänsä ja arkensa asiantuntijana ja yhteistyökumppanina. Se edellyttää asiakkaan kunnioittamista ja kohtaamista tasavertaisena toimijana. Sosionomi (AMK)
toimii asiakkaan asiamiehenä ja pyrkii vaikuttamaan palveluihin ja yhteiskuntaan. Sosiaalialan
työtä ohjaavat arvot ovat ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus, itsenäisyys ja elämän hallinta, syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden edistäminen,
syrjinnän ja väkivallan vastustaminen, asiakkaan
itsemääräämisoikeus ja asiakkaan yksityisyys.
Opiskelijat voivat suorittaa sosionomin
(AMK) -tutkinnon laaja-alaisena ja hankkia tällöin perusvalmiuksia usealle eri toiminta-alueelle. Opiskelijat voivat myös painottaa opintojaan
ikääntyvien sosiaalipalveluihin ja vanhustyöhön,
vammaistyöhön ja kuntoutukseen, varhaiskasvatukseen ja lastensuojelutyöhön, päihdetyöhön
tai perusturvatyöhön.
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Sosiaalialan koulutusohjelma 701S
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

Laajuus

Ajoitussuunnitelma

op

Lukuvuosi/Lukukausi

PERUSOPINNOT

54

YH1

RAMKin yhteiset perusopinnot

15

YH1A

Tutkiva oppiminen *

3

1. lv

YH1B

Viestintä

3

1. lv

YH1D

Lappi osana EU:ta *

3

2. lv

YR1A

Yksilö, yritys ja yhteiskunta

3

1. lv

YH1E

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet *

3

2. lv

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT

39

701S1

Sosiaalialan ammatilliset perusteet

9

701S1A

Sosiaalipolitiikka ja sosiaalialan työ

9

701S2

Sosiaalialan tietoperusta ja tiedonhankintamenetelmät

12

701S2A

Yhteiskuntatieteellinen tietoperusta

3

1. lv

701S2B

Psykologiatieteiden ja kasvatustieteiden tietoperusta

3

1. lv

701S2C

Identiteetti

3

1. lv

701S2D

Tutkimustyön menetelmät

3

3. lv

701S3

Kieli- ja viestintäopinnot

12

HYV1H

Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi

3

1. lv

701S3A

English for Social Services

3

1. lv

701S3B

Svenska för sociala branschen

3

2. lv
1. lv

1. lv

Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito (ei pakollinen)
701S3F

Tietotekniikka ja verkkovälitteinen asiakastyö *

3

701S4

Tukiopinnot

6

701S4C

Ensiapu ja eri-ikäisten hoivatyö

3

1. lv

701S4B

Kotitaloushygienia ja talousneuvonta

3

2. lv

AMMATTIOPINNOT

81

Kasvatus- ja ohjaustyö

12–24

Pakolliset

12

701S5A

Kasvatustyö

3

1. lv

701S5E

Varhaiskasvatus ja erityiskasvatus

6

1. lv

701S5C

Opetus ja ohjaus

3

1. lv

Vaihtoehtoiset 12 op (701S5D, 701S6E-701S6H)

12

Varhaiskasvatus ja lastensuojelutyö

12

701S5

701S5D

3. lv
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701S6

Sosiaalipalvelutyö ja sosiaalinen kuntoutus

18-30

Pakolliset

18

701S6A

Kansalaisen arki ja sosiaaliset riskit

3

2. lv

701S6B

Sosiaaliturva kansalaisen arkielämän tukena

3

2. lv

701S6C

Palveluohjaus

3

2. lv

701S6D

Sosiaalinen kuntoutus

9

2. lv

Vaihtoehtoiset 12 op (701S5D, 701S6E-701S6H)

12

701S6E

Ikääntyvien sosiaalipalvelut ja vanhustyö

12

3. lv

701S6F

Vammaistyö ja kuntoutus

12

3. lv

701S6G

Päihdetyö

12

3. lv

701S6H

Perusturvatyö

12

3. lv

701S7

Psykososiaalinen työ

9

701S7A

Ammatillinen vuorovaikutus

3

1. lv

701S7B

Moniammatillinen verkostotyö

3

2. lv

701S7C

Yksilö- ja perhetyö

3

2. lv

701S8

Sosiokulttuurinen työ

15

Pakolliset

12

701S8A

Kuvataide, luonto ja ympäristö

3

1. lv

701S8B

Kirjallisuus ja draama

3

2. lv

701S8C

Musiikki ja liikunta

3

2. lv

701S8D

Osallisuuden edistäminen

3

2. lv

Vaihtoehtoiset 3 op

3

701S8E

Saamelaiskulttuuri

3

2. lv

701S8F

3

2. lv

701S9A

Monikulttuurisuus
Liiketoimintaosaaminen ja palvelutuotanto
sosiaalialalla
Toiminnan johtaminen

YR1

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

YR1B
YR1C

701S9

15
3

3. lv

Liiketoiminta ja sen suunnittelu

3

3. lv

Taloushallinnon perusteet

3

3. lv

YR1D

Markkinoinnin perusteet

3

3. lv

YR1M

Sosiaalialan yrittäjyys

3

4. lv
1.–4. lv

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

15

VV1

Kieli- ja viestintäopinnot

0–15

VV2

Yleiset vapaasti valittavat opinnot**

0–15

VV3

Palveluosaamista tuottavat opinnot

0–15
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VV4

Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot

0-15

VV5

Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot

0-15

VV6

Yritystakomo-opinnot

0-15

701S10

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU

45

701S10A

Ammatilliset perustehtävät, kasvatus- ja ohjaustyö

9

1. lv

701S10B

Ammatilliset perustehtävät, sosiaalipalvelutyö ja
sosiaalinen kuntoutus

9

2. lv

701S10C

Työn ja osaamisen kehittäminen

15

3. lv

701S10D

Palvelutuotanto ja johtaminen

12

4. lv

701S11

OPINNÄYTETYÖ

15

701S11A

Opinnäytetyö

15

3.–4. lv

Kypsyysnäyte
** RAMKin vapaasti valittavista opinnoista suositellaan
valittaviksi saamen kielen opintoja.
* Opintojakso on kokonaan tai osittain virtuaaliopintoja.
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Perusopinnot

54 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 15 op
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu
RAMKin yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimustyöhön ja yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot
opintokokonaisuus
701S1 Sosiaalialan ammatilliset perusteet

39 op
9 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijat perehtyvät sosiaalialan työn asemaan
ja merkitykseen muuttuvassa yhteiskunnassa.
He tarkastelevat sosiaalialan työtä yhteiskunnallisena, historiallisena ja kulttuurisena ilmiönä. He hankkivat, jäsentävät ja muokkaavat tietoa sosiaalialan ammatillisesta toiminnasta.
Tietoa etsitään monipuolisesti eri tietolähteistä.
Opiskelijoiden itse tuottama materiaali on merkityksellistä, samoin kuin toisilta oppiminen ryhmässä. Opettajat ja kirjaston työntekijät tukevat
ohjauksellaan opiskelijoiden tiedonkäsittelyn ja
itseohjautuvuuden taitoja. Ryhmäkeskusteluissa
pohditaan eettisiä kysymyksiä.
Sisällön oppimisen lisäksi tärkeää on ryhmätoiminnan oppiminen ja siihen liittyvä jatkuva
arviointi. Yhdessä toimien kehitetään oppimisen,
vuorovaikutteisen viestinnän ja ryhmätyöskentelyn taitoja. Palaute- ja arviointikeskustelussa
oppijat saavat tarpeellista tietoa omasta oppimisestaan, ryhmäprosessista ja ongelmanratkaisusta.
Opiskelijat luovat teoreettisen ja eettisen ymmärryksen sosiaalialan työstä pohjaksi ammattiopintoihin ja harjoitteluun. Keskeistä on
kansalaislähtöisen ajattelun omaksuminen. Harjaantuminen prosessinomaiseen oppimiseen ja
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ryhmässä työskentely luovat pohjaa vuorovaikutteiselle toimijuudelle.
Opintojaksot
701S1A Sosiaalipolitiikka ja
sosiaalialan työ
		
opintokokonaisuus
701S2 Sosiaalialan tietoperusta ja
tiedonhankintamenetelmät

9 op

12 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijat orientoituvat ihmisen arkea ja sosiaalialan ammatillista toimintaa koskeviin ilmiöihin
ja prosesseihin. He syventävät ymmärrystään ihmisten sidonnaisuudesta sosiaaliseen, kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöönsä. He
tutkivat eri tietolähteistä ihmistä, yhteisöä ja yhteiskuntaa sekä niiden välisiä suhteita käsitteleviä ilmiöitä. He perehtyvät eri teorioiden taustalla
oleviin ihmis- ja yhteiskuntakäsityksiin. Opiskelijat muuntavat käsitteellistä teoriatietoa itselleen
merkitykselliseksi tiedoksi reflektoivan ajattelun,
aktiivisen kyselyn, keskustelujen ja taiteellisen
oppimisprosessin kautta. Oppimista tukevissa
ryhmäkeskusteluissa tuodaan esille erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoisia todellisuuden tarkastelu- ja käsitystapoja. Ryhmässä muodostetaan yhteistä ymmärrystä sosiaalialan työn keskeisistä
teoreettisista perusteista. Keskusteluissa omien
ajatusten esille tuominen ja toisten kuunteleminen on tärkeää. Draamassa opiskelijat syventävät
ymmärrystään inhimillisestä elämästä. Kirjallisissa tehtävissä opiskelijat soveltavat kirjallisen viestinnän ohjeita.
Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat analysoimaan ihmisen, yhteisön ja yhteiskunnan välisiä suhteita eri tieteiden ja teorioiden avulla niin,
että pystyvät soveltamaan ja arvioimaan tiedon
käyttökelpoisuutta ammattiopinnoissaan. Opiskelijat oppivat käyttämään tieteellistä, taiteellista ja
kokemuksellista tietoa opiskelussa. Vuorovaikutteista, arvioivaa ja perustelevaa keskustelua jatketaan ammattiopinnoissa ja harjoittelussa.
Opintojaksot
701S2A Yhteiskuntatieteellinen
tietoperusta

3 op
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Psykologiatieteiden
ja kasvatustieteiden
tietoperusta
701S2C Identiteetti
701S2D Tutkimustyön menetelmät
701S2B

opintokokonaisuus
701S3 Kieli- ja viestintäopinnot

3 op
3 op
3 op

12 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijat harjoittelevat ottamaan viestinnässä
huomioon niiden ihmisten tarpeet, joilla on kommunikointivaikeuksia. He edistävät yhdessä työntekijöiden ja asianosaisten kanssa puhe-, kuulo- tai näkövammaisten ihmisten mahdollisuuksia
tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen yhteisössä.
Opiskelijat laajentavat tietoteknisiä valmiuksiaan.
Tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat sellaisen englannin kielen suullisen ja kirjallisen tason, joka on tarpeellinen ammatin harjoittamisen
ja ammatillisen kehittymisen kannalta. He saavuttavat ammatissaan tarvittavan ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon sekä valtion virkamiehiltä vaadittavan ruotsin kielen taidon (ks. luku 4).
Opintojaksot
HYV1H Puhetta tukeva ja
3 op
korvaava kommunikointi		
701S3A English for Social Services
3 op
701S3B Svenska för sociala
3 op
branschen		
701S3F Tietotekniikka ja
3 op
verkkovälitteinen
asiakastyö		
opintokokonaisuus
701S4 Tukiopinnot

6 op

Tavoite ja sisältö
Tukiopintojen avulla opiskelijat hankkivat sosionomin (AMK) työssä tarvittavat asiakkaan lähiavustamisen ja -ohjaamisen taidot.
Opintojaksot
701S4C Ensiapu ja eri-ikäisten
hoivatyö
701S4B Kotitaloushygienia ja
talousneuvonta

3 op
3 op

		
Koulutusohjelman
81 op
ammattiopinnot
Ammattiopinnoissa opiskelijat perehtyvät sosionomin (AMK) tehtäväalueen asiakokonaisuuksiin ja
sovellutuksiin ja niiden tieteellisiin perusteisiin.
Vaihtoehtoisten opintojen avulla opiskelijat voivat hankkia erityisosaamista, joka liittyy asiakkaiden tarpeisiin, ikään ja kehitykseen, oikeuksiin
tai erityisiin elämäntilanteisiin. Opiskelijat voivat
hankkia osaamista erityisistä menetelmistä, palvelujärjestelmistä, palveluprosesseista ja lainsäännöstä. Opiskelija voi painottaa opintojaan 12 opintopisteen laajuisissa vaihtoehtoisissa opinnoissa
ikääntyvien sosiaalipalveluihin ja vanhustyöhön,
vammaistyöhön ja kuntoutukseen, varhaiskasvatukseen ja lastensuojelutyöhön, päihdetyöhön tai
perusturvatyöhön.
opintokokonaisuus
701S5 Kasvatus- ja ohjaustyö

12–24 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijat syventävät ymmärrystään kasvatuksesta ihmisen ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutustapahtumana. He perehtyvät kasvatustoiminnan, vanhemmuuden tukemisen sekä
varhais- ja erityiskasvatuksen lähtökohtiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Lähiopiskelussa näkökulmia laajennetaan ja hankitaan uutta tietoa. Tietoa
käsitellään yhdessä niin, että se on sovellettavissa
osaksi arkea ja sosionomin (AMK) työtä. Harjoitustehtävissä opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat
ja arvioivat kasvatusta, opetusta ja ohjausta yksilöille ja ryhmille. Oppimaansa he soveltavat harjoittelussa ja oppimistehtävien avulla opiskelijat
muodostavat kokonaiskuvan sosiaalipedagogisesta kasvatus- ja ohjaustyöstä. Opetus- ja ohjaustaidot luovat perustan myös muissa ammattiopinnoissa toteutettavalle ohjaustyölle.
Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän toimintaympäristön kanssa. Ne opiskellaan rinnan
701S10A Ammatilliset perustehtävät, kasvatus- ja
ohjaustyö -harjoittelujakson kanssa.
Opiskelija voi valita vaihtoehtoisina opintoina
opintojakson 701SD Varhaiskasvatus ja lastensuo-
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jelutyö (ks. muut vaihtoehtoiset opinnot: 701S6
Sosiaalipalvelutyö ja sosiaalinen kuntoutus). Vaihtoehtoisissa opinnoissa opiskelun näkökulma on
yhdessä työelämän kanssa oppiminen, uuden tiedon hankkiminen ja toimintakäytäntöjen kehittäminen erityisesti Lapin alueen ihmisten ja työelämän tarpeista lähtien. Vaihtoehtoiset opintojaksot
opiskellaan samanaikaisesti 701S10C Työn ja osaamisen kehittäminen –harjoittelujakson kanssa.
Opintokokonaisuuden 701S5 pakollisten opintojen tulee olla suoritettuina ennen vaihtoehtoisten
opintojen aloittamista.
Opintojaksot
Pakolliset opintojaksot
701S5A
701S5E
701S5C

Kasvatustyö
Varhaiskasvatus ja
erityiskasvatus
Opetus ja ohjaus

12 op
3 op
6 op
3 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot,
joista valittava 12 op
701S5D Varhaiskasvatus ja
lastensuojelutyö

12 op

opintokokonaisuus
701S6 Sosiaalipalvelutyö ja		 18–30 op
sosiaalinen kuntoutus
		
Tavoite ja sisältö
Opiskelijat lisäävät ymmärrystään kansalaisten erilaisista elämänvaiheista ja -tilanteista. He hankkivat valmiuksia työskennellä sosiaalisen turvallisuuden ja arkielämän jatkuvuuden lisäämiseksi.
Osaamista tarvitaan esim. vammaisuuden, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvien ongelmien,
koulutus- tai työuran katkeamisen, lastensuojelun
tai vanhuuden vuoksi. Opiskelijat paneutuvat erityisesti Lapin kannalta keskeisiin sosiaalialan toiminnan tavoitteisiin ja työmenetelmiin. Palveluja
kehitettäessä painotetaan tällöin yhteisöllisyyden
kehittämistä sekä itsenäistä selviytymistä tukevia sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita. Tärkeää työssä on ennaltaehkäisevän työn lisääminen,
kuntouttava työ ja palvelujen asiakaslähtöisyyden
ja ihmisten itsemääräämisoikeuden kehittäminen.
Opiskelijat harjoittelevat ryhmässä sosiaalipalvelu-
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työn ja kuntoutuksen työmenetelmien ja -välineiden käyttöä. He harjaantuvat käyttämään työssään
hyvinvointiteknologiaa ja ohjaamaan asiakkaita
uusimuotoisten palvelujen käytössä. Ryhmäkeskusteluissa opiskelijat syventävät ammattieettistä
näkemystään.
Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän
toimintaympäristön kanssa. Opintokokonaisuuden pakollisia opintojaksoja opiskellaan rinnan
701S10B Ammatilliset perustehtävät, sosiaalipalvelutyö ja sosiaalinen kuntoutus -harjoittelujakson
kanssa.
Vaihtoehtoisissa opinnoissa opiskelun näkökulma on yhdessä työelämän kanssa oppiminen,
uuden tiedon hankkiminen ja toimintakäytäntöjen kehittäminen erityisesti Lapin alueen ihmisten ja työelämän tarpeista lähtien. Vaihtoehtoiset
opintojaksot opiskellaan samanaikaisesti 701S10C
Työn ja osaamisen kehittäminen -harjoittelujakson
kanssa.
Opintojakson 701S6 pakollisten opintojaksojen tulee olla suoritettuna ennen vaihtoehtoisten
opintojen aloittamista.
Opintojaksot
Pakolliset opintojaksot
Kansalaisen arki ja
sosiaaliset riskit
701S6B Sosiaaliturva kansalaisen
arkielämän tukena
701S6C Palveluohjaus
701S6D Sosiaalinen kuntoutus
701S6A

3 op
3 op
3 op
9 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot,
joista valittava 12 op
Ikääntyvien sosiaalipalvelut
ja vanhustyö
701S6F Vammaistyö ja kuntoutus
701S6G Päihdetyö
701S6H Perusturvatyö
701S6E

opintokokonaisuus
701S7 Psykososiaalinen työ

12 op
12 op
12 op
12 op

9 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijat muodostavat käsityksen psykososi-
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aalisesta työstä osana sosiaalialan työtä. He lisäävät valmiuksiaan nähdä asioiden monimutkaisuus ja -muotoisuus eri ikäryhmien
palveluiden järjestämisessä. He lisäävät kyvykkyyttään asettaa itsensä monitoimijaisiin tilanteisiin sekä sektorikeskeisyydestä joustaviin verkostoihin. He perehtyvät ryhmä- ja verkostotyön
muotoihin, avoimiin dialogeihin ja ennakointidialogeihin sekä luonnollisen verkoston käyttöön asiakastyössä.
Opiskelijat oppivat työskentelemään asiakaslähtöisesti, voimavaralähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti. He lisäävät ymmärrystään oman vuorovaikutuksensa merkityksestä ihmissuhdetyöstä.
He harjoittavat vuorovaikutuksen taitojaan, kysyvät ja vastaanottavat palautetta löytääkseen
omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa.
Opintojaksot
701S7A Ammatillinen vuorovaikutus
3 op
701S7B Moniammatillinen verkostotyö 3 op
701S7C Yksilö- ja perhetyö
3 op
opintokokonaisuus
701S8 Sosiokulttuurinen työ

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijat perehtyvät kulttuurin, taiteen ja
luonnon merkitykseen ihmisten ja yhteisöjen elämässä. He oppivat näkemään kulttuurin
yhteisöjen elinvoimaa, yksilöiden kasvua ja elämänhallintaa edistävänä sekä eri ryhmien vaikutusmahdollisuuksia kanavoivana toimintana.
Harjoitusmuotoisen opiskelun tavoitteena on
tiedollisen ja taidollisen oppimisen lisäksi opiskelijoiden oman identiteetin vahvistuminen ja
voimaantuminen elämysten, taiteessa oppimisen ja yhteisöllisen kokemisen kautta. Lähiopiskelussa hyödynnetään pohjoisuutta ja pohjoisen
taidetta ja kulttuuriperinnettä. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat itsenäisesti osallisuutta edistävän projektin, jolla tuotetaan elämyksiä
ja tuetaan osallistujien identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Toiminta kohdistuu erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin tai ikänsä vuoksi kasvussa
tukea tarvitseviin.
Opiskelijat opettelevat kulttuurin huomioon
ottamista palveluissa perehtymällä Lapin vä-

hemmistökulttuureihin. Olemalla tekemisissä ihmisten kanssa he oppivat ymmärtämään
kulttuurin merkityksen erilaisten kansalaisten
ja maahanmuuttajien kohtaamisessa. Erityisesti tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat toimintatavan, jolla mahdollistetaan saamelaisille
omaehtoisesti kielen, kulttuurin, elämänmuodon ja identiteetin kehittäminen. 701S8F Monikulttuurisuus -opintojakso on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.
Opintojaksot
Pakolliset opintojaksot		
701S8A Kuvataide, luonto ja ympäristö 3 op
701S8B Kirjallisuus ja draama
3 op
701S8C Musiikki ja liikunta
3 op
701S8D Osallisuuden edistäminen
3 op
Vaihtoehtoiset opintojaksot,
joista suoritettava 3 op
701S8E
701S8F

Saamelaiskulttuuri
Monikulttuurisuus

opintokokonaisuus
701S9 Liiketoimintaosaaminen ja
palvelutuotanto sosiaalialalla

3 op
3 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijat perehtyvät yhteiskunnallisten ja kansainvälisten muutosten vaikutukseen palvelujen
järjestämisessä ja alan työssä. He hankkivat valmiuksia toiminnan johtamiseen työyhteisöissä ja
projekteissa. He muodostavat kuvan organisaatioiden ja työyhteisöjen kokonaistoiminnasta ja
niiden johtamisesta. He perehtyvät strategiseen
suunnitteluun, toiminnan ja talouden johtamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen
kehittämiseen. He syventävät näkemystään organisaation kyvystä toimia asiakaslähtöisesti.
Tavoitteena on, että opiskelijat lisäävät taitoaan hakea työtä, toimia työyhteisön aktiivisena ja
vastuullisena jäsenenä sekä vaikuttaa työhön ja
palveluihin kansalaisen ja koko yhteiskunnan parhaaksi.
Opintokokonaisuus opiskellaan rinnan
701S10D Palvelutuotanto ja johtaminen -harjoittelujakson kanssa.
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Opintojaksot
701S9A Toiminnan johtaminen
YR1B
Liiketoiminta ja sen
suunnittelu
YR1C
Taloushallinnon perusteet
YR1D
Markkinoinnin perusteet
YR1M
Sosiaalialan yrittäjyys

3 op
3 op
3 op
3 op
3 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on tarjota mahdollisuus laajentaa yksilöllisellä tavalla sosionomin (AMK) tehtäväalueiden osaamista. Niillä opiskelija voi myös täydentää ja tukea
ammattikorkeakoulututkintoa sekä laajentaa sen
sisältöä oman kiinnostuksen ja yksilöllisen mieltymyksen mukaan. Kieli- ja viestintäopintojen,
yleisten vapaasti valittavien ja kampuskohtaisten vapaasti valittavien opintojen lisäksi muiden
koulutusohjelmien ja muiden korkeakoulujen
opintosuorituksia voidaan sisällyttää vapaasti
valittaviin opintoihin.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
45 op
opintokokonaisuus
701S10 Harjoittelu

45 op

Tavoite ja sisältö
Harjoittelussa opiskelijat perehtyvät ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen
työelämässä. Harjoittelu liittyy kiinteästi vastaaviin ammattiopintoihin sisällöllisesti ja ajoitukseltaan. Osaan harjoittelua kuuluu myös osallistuminen työnohjaukseen. Osa harjoittelusta
voi tapahtua Lapin alueella muualla kuin koulutuspaikkakunnalla. Tietyt osat harjoittelusta voi
suorittaa ulkomailla.
Ensimmäisen kevään perustehtävien harjoittelussa (701S10A) analysoidaan kansalaisten ja
asiakkaiden tarpeita ja tutkitaan, miten työyhteisössä vastataan näihin tarpeisiin. Opiskelijat harjoittelevat sosiaalipedagogista kasvatus-
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ja ohjaustyötä. Perustehtävien harjoittelu jatkuu
toisen opiskeluvuoden syksyllä, jolloin toimintamuotona on sosiaalipalvelutyö ja sosiaalinen
kuntoutus (701S10B).
Erityisesti kolmannen lukuvuoden työn ja
osaamisen kehittämisen harjoittelun (701S10C)
tavoitteena on, että opiskelijat osallistuvat kehittämistyöhön, jota toteutetaan työelämän ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Silloin
opiskelijoiden peruskoulutusta ja työntekijöiden
täydennyskoulutusta sekä tutkimus-, kokeilu- ja
kehittämistoimintaa toteutetaan yhteisenä toimintana. Opiskelijat laajentavat erityisosaamistaan myös asiakastyössä. Harjoitteluun voi liittyä
opintomatka tai koulutuspäiville osallistuminen.
Parhaimmillaan harjoittelu johtaa myös opinnäytetyön tekemiseen kehittämistoimintaan liittyen.
Viimeisessä palvelutuotannon ja johtamisen
harjoittelussa (701S10D) pyritään huomioimaan
se, että järjestelyt ja toteutustapa edistäisivät sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden valmistumista ja työllistymistä.
Sosiaalialan koulutusohjelma on laatinut harjoittelusta erilliset ohjeet.
Harjoittelujaksot
701S10A Ammatilliset perustehtävät,
kasvatus- ja ohjaustyö
701S10B Ammatilliset perustehtävät,
sosiaalipalvelutyö ja
sosiaalinen kuntoutus
701S10C Työn ja osaamisen
kehittäminen
701S10D Palvelutuotanto ja
johtaminen
		

Opinnäytetyö

9 op
9 op
15 op
12 op

15 op

Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelijat osoittavat valmiutensa soveltaa oppimaansa ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla projektityö, työelämän
toiminnon kehittämissuunnitelma, tapahtuma
tai kurssi. Se voi olla empiirinen tutkimus tai
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taiteellinen tuotos. Toteutusmuotona voi olla
tuotteen, esimerkiksi oppi- ja ohjausmateriaalin
tai apu- tai kuntoutusvälineen suunnittelu, kokeilu ja kehittäminen. Jos opinnäytetyön tekeminen vaatii monenlaisia työn sisältöön ja tekniseen toteuttamiseen liittyviä tietoja ja taitoja,
kannattaa harkita opinnäytetyön toteuttamista
monialaisena niin, että tekijät ovat eri koulutusohjelmista tai -aloilta. Internetissä on RAMKin
opinnäytetyöopas. Opasta täydentää sosiaalialan koulutusohjelmakohtaiset ohjeet.
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Tekniikan ja liikenteen ala
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Tekniikan ja liikenteen alan yhteiset opinnot

Tunnus

Koulutusohjelma

501R
501M
502K
504D

Rakennustekniikka
Maanmittaustekniikka
Kone- ja tuotantotekniikka
Degree Programme in
Information Technology
Tietotekniikka

504T

Tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmien yhteisistä opinnoista osa on tekniikan ja liikenteen yhteisiä ja osa ammattikorkeakoulun yhteisiä opintoja.
Suomen, englannin ja ruotsin kielen, matematiikan, fysiikan ja kemian opintojaksot ovat
kaikille tekniikan alan koulutusohjelmille yhteisiä
perusopintoja. Muut yhteiset opinnot ovat jonkin koulutusohjelman perusopintoja tai ammattiopintoja.
Opintojen lukusuunnitelmat esitellään kunkin koulutusohjelman kohdalla. Tutkintoon tähtäävässä 240 op:n aikuiskoulutuksessa noudatetaan nuorisoasteen lukusuunnitelmaa soveltuvin
osin.
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Perusopinnot
Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 15 op
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu
RAMKin yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimustyöhön ja yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelmien perusopinnot
opintokokonaisuus
50001 Kielet ja viestintä

6–12 op 1.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on syventää ja kehittää työ- ja yhteisöelämässä tarvittavia suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoja sekä tehostaa viestintäaineiden integrointia ammattiaineisiin. Pyrkimyksenä
on, että opiskelijalla on luonteva ja myönteinen
suhtautuminen kielen käyttöön, kielialueen kulttuuriin ja kielen jatkuvaan kehittämiseen ja että
hän tottuu arvioimaan oppimaansa, ottaa vastuuta opiskelustaan ja pystyy toimimaan kohdekielellä työelämän viestintätilanteessa. Sisältö
koostuu suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista.
Opintojaksot
50001A Suomi
3 op 2/3. lv
50001B Svenska för
3 op 3. lv
högskoleingenjörer
50001C English Communication 3 op 2/3. lv
Skills for Engineering		
50001D Professional English
3 op 3. lv
for Engineering
50001E English Communication 4 op 2. lv
Skills for Software
Engineering			
504D1A Finnish for Foreigners 1 3 op 1. lv
504D1B Finnish
3 op 1. lv
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504D1C Finnish for Foreigners 2 3
504D1D Swedish
3
504D1E Communication Skills
3
for IT Engineering
504D1F English for Industry and 3
Business
504D1G Advanced English for
3
Information Technology		
opintokokonaisuus
50002 Matematiikka

op
op
op

2. lv
2. lv

op
op

18–45 op 1.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Matematiikan opintojen yleisenä päämääränä on saavuttaa sellainen matemaattinen kypsyys, että uusien kehittyneiden menetelmien oppiminen tulee mahdolliseksi alati muuttuvassa
työelämässä. Keskeisiä tavoitteita ovat valmius
matemaattiseen kommunikointiin, kyky analysoida ja tehdä johtopäätöksiä, taito käyttää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja apuvälineitä sekä matematiikan luonteen laaja-alainen
ymmärtäminen.
Matematiikan perusopinnoissa opitaan myös
ratkaisemaan laskennallisesti työläitä perusongelmia tietokoneen ja laskimen avulla, mikä helpottaa käytännön suunnittelutehtävien käsittelyä.
Alla mainittujen opintojaksojen menestyksekäs suorittaminen takaa riittävän matemaattisten menetelmien hallinnan soveltavia opintoja
ja käytännön suunnittelutehtäviä varten. Näiden menetelmien osaaminen on välttämätöntä myös modernien laskentaympäristöjen tehokkaalle käytölle.
Perusopintojaksot
50002AL Algebra ja geometria
(laaja matematiikka)
50002BL Lineaarialgebra
(laaja matematiikka)
50002CL Differentiaalilaskenta
(laaja matematiikka)
50002DL Integraalilaskenta ja sovellukset
(laaja matematiikka)
on tarkoitettu ensisijaisesti niille suunnittelutehtäviin tähtääville opiskelijoille, jotka ovat opiskel-
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leet lukion pitkän matematiikan oppimäärän.
Lukion lyhyen matematiikan suorittaneille tai
ammatillisen väylän kautta tulleille opiskelijoille
suositellaan opintojaksoja
50002A
50002B
50002C
50002D

Algebra ja geometria
Lineaarialgebra
Differentiaalilaskenta
Integraalilaskenta ja sovellukset

opintokokonaisuus
50003 Fysiikka ja kemia

sekä lisäksi Valmentava matematiikka –opintojaksoa ja Matematiikan klinikkaan osallistumista.
Opintojaksot
50002A Algebra ja geometria
4 op 1.
50002AL Algebra ja geometria
4 op 1.
(laaja matematiikka)
50002B Lineaarialgebra
4 op 1.
50002BL Lineaarialgebra
4 op 1.
(laaja matematiikka)
50002C Differentiaalilaskenta
4 op 2.
50002CL Differentiaalilaskenta
4 op
2
(laaja matematiikka)
50002D Integraalilaskenta ja
3 op 2.
sovellukset
50002DL Integraalilaskenta ja
3 op 2.
sovellukset
(laaja matematiikka) 		
50002E Tekninen laskenta ja
3 op 2.
ohjelmointi
50002F Diskreetti matematiikka 4 op 2/3.
50002G Salausmenetelmät
3 op 3.
50002H Differentiaaliyhtälöt
5 op 2/3.
50002I Matemaattinen
4 op 3.
signaaliteoria 		
50002J Tilastot ja todennä3 op 2/3.
köisyys
50002K Tietorakenteet ja
3 op 2.
algoritmit		
50002L Diskreetti matematiikka 3 op 2/3.
(Ohj)		
ICT1D Tilastot ja toden3 op 2/3.
näköisyys
(myös koodilla 50002J)
VV2G
Valmentava
3 op 1.
matematiikka		
VV2I
Opiskelijatoiminta
3–6 op

VV4D

(koskee Matematiikan klinikkaan 		
osallistuvia tuutoreita)
Matemaattisten
3 op 1. lv
ohjelmistojen perusteet

lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv

12–28 op 1.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa
opiskelijalle käsitys fysiikan ja kemian maailmankuvasta. Opiskelija tutustuu tärkeimpiin
tekniikan perustana oleviin fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin sekä niiden analysointiin teoreettisesti ja kokeellisesti. Opintokokonaisuuden
tarjoamat tiedot kuuluvat jokaisen ammattikorkeakouluinsinöörin perussivistykseen muodostaen välttämättömän pohjan tekniikan menestykselliselle opiskelulle ja ymmärtämiselle.
Opintojaksot
50003A Fysiikan perusteet 1
50003B Fysiikan perusteet 2
50003C Sähkömagnetismi
50003D Fysiikan laboratoriot
50003E Aaltoliike ja kvantit
50003H Rakennusfysiikka
50003G Geofysiikan perusteet
50003I Kemia

5
4
5
3
4
4
3
3

op
1.
op
2.
op
2.
op
2.
op 2.–3.
op 2.–3.
op 2.–3.
op 1.–2.

lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv

lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita
omasta tai toisista koulutusohjelmista. Opinnot
voivat kuulua koulutusohjelman normaalitarjontaan, esim. toisen suuntautumisvaihtoehdon
opinnot tai ne voivat olla koulutusalan, kampuksen tai koko ammattikorkeakoulun tarjoamia vapaasti valittavia opintojaksoja.
Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksilukea aikaisempia
opintoja. Koulutuspäällikön tulee hyväksyä muut
kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.

131

koulutusohjelmat • tekniik an ja liikenteen al a

Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opinnot esitellään opinto-oppaan luvussa neljä. Koulutusohjelmien vapaasti
valittavat opinnot esitellään koulutusohjelmien
yhteydessä.

opintokokonaisuudet
VV1
Kieli- ja viestintäopinnot
VV2
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
VV3–VV6
Kampuskohtaiset vapaasti
valittavat opinnot

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
30 op
30 op 1.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus on teoriaa ja käytäntöä yhteen liittävä koulutusvaihe, joka luo todellisuuteen perustuvia mielikuvia opetettavista asioista ja tarjoaa ammatillisten työmenetelmien
käytännön harjoitusta. Harjoittelun tavoitteena
on perehdyttäminen ammattiopintojen kannalta työelämän pelisääntöihin sekä keskeisiin käytännön työtehtäviin. Käytännön työkokemus auttaa soveltamaan teoriassa opittuja menetelmiä
todellisissa työskentelyolosuhteissa sekä auttaa ymmärtämään ammattiaineiden syventäviä
opintoja.
Harjoitteluvaatimus 30 op = 20 työviikkoa,
joka jakaantuu seuraavasti:
Opintojaksot
50004E Harjoittelu 1
50004F Harjoittelu 2
50004G Harjoittelu 3
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9 op
9 op
12 op

opintokokonaisuus
50005 Opinnäytetyö
Opintojakso
50005A Opinnäytetyö

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot

opintokokonaisuus
50004 Harjoittelu

Opinnäytetyö

1. lv
2. lv
3. lv

15 op
15 op

15 op 4. lv

Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai se
voi liittyä oman ammattialan tuotesuunnitteluun
tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla myös tuote, produktio tai ilmaisullinen työ.
Kypsyysnäyte osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa ja perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin.
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Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, 240 op

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen valmius toimia ajoneuvo- ja työkonealan
sekä energia- ja talotekniikka-alan erilaisissa
työtehtävissä. Opiskelussa korostetaan kykyä
yhteistyöhön, projektien hallintaan ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi painotetaan jatkuvan opiskelun merkitystä, kykyä
seurata teknistä kehitystä ja omalla alalla esiintyvien ongelmien ratkaisutaitoa.
Koulutusohjelma antaa valmiudet kylmien ilmasto-olojen tuotteiden ja järjestelmien tuotekehitykseen, suunnitteluun, valmistukseen sekä
yritystoimintaan. Ammatillisessa opetuksessa
korostuu kylmien ilmasto-olojen huomioonottaminen tuotteiden ja järjestelmien toimintaolosuhteiden reunatekijöinä. Luonnonvarojen tehokas käyttö ympäristöä säästävällä tavalla on
opetus- ja kehitystoiminnan tavoitteena.
Auto- ja kuljetustekniikka
Opiskelijalla on valmiudet toimia yrityksien kuljetustoiminnoissa sekä kotimaan että ulkomaan
liikenteessä. Hän tuntee eri kuljetusmuodot ja
niiden kustannusrakenteet sekä hallitsee maakuljetuksiin liittyvät toiminnot ja lainsäädännölliset vaatimukset myös vaarallisten aineiden
tiekuljetuksia ja erikoiskuljetuksia koskien. Ajoneuvotekniikassa opiskelija tutustuu raskaan
kaluston rakenteisiin, polttomoottoritekniikkaan, jarrujärjestelmiin ja tehonsiirtotekniikkaan
sekä muihin alan erityiskysymyksiin käytön ja
ylläpidon kannalta.
Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden osiossa opiskelija syventää omaan ammattialaansa
liittyviä yritystoiminnan johtamisen, taloushal-

linnon ja markkinoinnin tietoja sekä perehtyy
alansa lainsäädäntöön. Opiskelija oppii kokonaisvaltaisen suunnittelun ja seurannan merkityksen yrityksen toiminnassa. Opiskelija osaa
soveltaa tietojaan projektityössä.
Energia- ja talotekniikka
Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja alueellisista energianhuoltotekniikoista kylmän ilmanalan olosuhteissa. Hän tuntee energiantuotantoprosessit ja -jakelujärjestelmät. Opiskelija
omaa perustiedot tuotanto- ja jakelujärjestelmien mitoituksesta, käytöstä, kunnossapidosta ja
säädöstä. Hän tuntee myös uusiutuviin energianlähteisiin perustuvat energiantuotantotekniikat. Opiskelija ymmärtää tuotannon, jakelun ja
kulutuksen väliset taloudelliset ja tekniset riippuvuudet alueellisella ja valtakunnan tasolla.
Hän tuntee energiantuotannon päästöjen vähentämiseen ja mittaamiseen liittyvät tekniikat.
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija instrumentoinnissa ja automaatiossa käytettäviin mittausjärjestelmiin, ohjaus- ja säätöjärjestelmiin
sekä säätölakeihin. Opiskelija hallitsee anturien,
mittauslähettimien ja mittausviestien käsittelylaitteiden rakenteet ja ominaisuudet. Hän saa
valmiudet myös erilaisten teknisten prosessien
ohjauksen ja säädön suunnitteluun. Hän osaa
soveltaa oppimaansa tuotekehitykseen liittyvien
koejärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Aikuiskoulutus
Aikuiskoulutuksessa noudatetaan nuorisoasteen opetussuunnitelmaa, jonka pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.
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Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 502K
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

Laajuus
op

Ajoitussuunnitelma
Lukuvuosi/Lukukausi

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen*
Viestintä
Lappi osana EU:ta*
Yksilö, yritys ja yhteiskunta*
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet*

70
15
3
3
3
3
3

1. lv
1. lv
2.–3. lv
1. lv
1.–2. lv

TUO6
TUO6A
50001
50001A
50001B
50001C
50001D
50002
50002A/AL
50002B/BL
50002C/CL
50002D/DL
50003
50003A
50003H
50003D
50003I
50006
50006A
TUO2C
502K1A

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT
Opiskeluvalmiudet
Tekniikan alan orientoivat opinnot*
Kielet ja viestintä
Suomi
Svenska för högskoleingenjörer
English Communication Skills for Engineering
Professional English for Engineering
Matematiikka
Algebra ja geometria
Lineaarialgebra
Differentiaalilaskenta
Integraalilaskenta ja sovellukset
Fysiikka ja kemia
Fysiikan perusteet 1
Rakennusfysiikka
Fysiikan laboratoriot
Kemia
Tietotekniikka
Tietotekniikan perusteet*
CAD 1
CAD 2 / Sovellusohjelmat

55
3
3
12
3
3
3
3
15
4
4
4
3
16
5
5
3
3
9
3
3
3

502K2
TUO2F
TUO2D
TUO2E
502K2A
502K2B
502K2C
502K3
502K3A
502K3B
502K3C
502K3D

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET AMMAT TIOPINNOT
Kone- ja tuotantotekniikka
Tekninen piirustus
Mekaniikan perusteet
Lujuusoppi
Koneenosien suunnittelu
Materiaalitekniikka
Valmistustekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Sähkötekniikka*
Elektroniikka*
Automaatiotekniikan perusteet
Anturi- ja mittaustekniikka

65
17
2
3
3
3
3
3
21
5
4
5
3
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1. lv
2. lv
3. lv
2. lv
3. lv
1. lv
1. lv
2. lv
2. lv
1. lv
2. lv
2. lv
3. lv
1. lv
1. lv
2. lv

1. lv
1. lv
2. lv
2. lv
1. lv
1. lv
1. lv
2. lv
3. lv
3. lv
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4. lv

502K3E
502K4
502K4A
YR1
YR1B
YR1C
YR1D
YR1O
502K6
502K6A
502K6B
502K6C

Sähkö- ja automaatiotekniikan laboraatiot
Energiatekniikka
Energiatekniikan perusteet
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Taloushallinnon perusteet
Markkinoinnin perusteet
Teknologiayrittäjyys
Projektitoiminta
Projekti 1
Projekti 2
Projekti 3

4
3
3
12
3
3
3
3
12
3
3
6

1. lv
2. lv
3.–4. lv

502K7
502K7A
502K7B
502K7C
502K7D
502K7E
502K7F
502K7G
502K7H
502K7I
502K7K
502K7L
502K7M
502K7N
502K8
502K8A
502K8B
TUO2I
502K8C
502K8D
502K8E
502K8F
502K8G
502K8H
502K8I
502K8K

SYVENTÄVÄT OPINNOT
Auto- ja kuljetustekniikka
Koneautomaatio
Logistiikan perusteet
Laadun perusteet
Kuljetustekniikan perusteet
Maantiekuljetukset
ADR-kuljetukset
Kuljetustalous
Kuljetuslainsäädäntö*
Autotekniikka*
Polttomoottorit
Tehonsiirtotekniikka*
Arktinen ajoneuvotestaus
Autolaboraatiot
Energia- ja talotekniikka
Lämpöoppi
Talon- ja yhdyskuntarakentaminen*
Ympäristönsuojelutekniikka
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka
Lämpövoimatekniikka
Lämmitystekniikka
Lämpöpumput ja kylmätekniikka*
Uudet energiajärjestelmät*
Saniteettitekniikka
Ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka
Kunnossapitotekniikka

45
45
5
4
3
2
3
2
4
3
5
5
3
3
3
45
5
3
3
5
4
4
5
4
3
5
4

3. lv
1. lv
2.–3. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4 .lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
2. - 3. lv
1. lv
2.–3. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv

7
8
7

2. lv
3. lv
4. lv

1. lv
1. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–3. lv

Tuotantopainotteisesti opiskelevat valitsevat
syventävistä opinnoista 15 op luentomuotoista
lähiopetusta ja loput 30 op suoritetaan
työssäoppimisena projektimuotoisena opintoina.
502K9
502K9A
502K9B
502K9C

Työpaikkaopinnot
Opiskelu tapahtuu yrityksissä työpaikkaopintoina
Tuotannon suunnitteluprojekti
Hankinnan ja logistiikan projekti
Suunnitteluprojekti
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Tutkimus- ja tuotekehitysprojekti

VV
VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli- ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

50004
50004E
50004F
50004G

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3

30
9
9
12

1. lv
2. lv
3. lv

50005
50005A

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

15
15

4. lv

* Selite: Opintojakso on kokonaan tai osittain
virtuaaliopintoja. Opetusmenetelmän tarkempi
kuvaus on ilmoitettu toteutuksessa Winhalla.
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8

4. lv

502K9D

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
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Perusopinnot
Ammattikorkeakoulun yhteiset
perusopinnot
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

70 op
15 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Kaikille pakolliset yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen.
Lisäksi yhteisissä perusopinnoissa painottuvat opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
on esitelty opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot
opintokokonaisuus
TUO6 Opiskeluvalmiudet

55 op
3 op 1. lv

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oppilaitoksen tiloihin ja toimintoihin ja antaa yleiskuva
ammattialan opinnoista ja tulevista työtehtävistä. Lisäksi tutustutaan alueella toimiviin yrityksiin ja niiden toimintaan sekä yritysten tarjoamiin työtehtäviin ja -tilaisuuksiin tekniikan alan
opiskelijoille sekä insinööreille.
Opintojaksot
TUO6A Tekniikan alan orientoivat 3 op 1. lv
opinnot
opintokokonaisuus
50001 Kielet ja viestintä

12 op 2.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on syventää ja kehittää työ- ja yhteisöelämässä tarvittavia suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoja sekä tehostaa viestintäaineiden integrointia ammattiaineisiin. Pyrkimyksenä
on, että opiskelijalla on luonteva ja myönteinen
suhtautuminen kielen käyttöön, kielialueen kulttuuriin ja kielen jatkuvaan kehittämiseen ja että
hän tottuu arvioimaan oppimaansa, ottaa vas-

tuuta opiskelustaan ja pystyy toimimaan kohdekielellä työelämän viestintätilanteessa. Sisältö
koostuu suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista.
Opintojaksot
50001A Suomi
3
50001B Svenska för
3
högskoleingenjörer
50001C English Communication 3
Skills for Engineering		
50001D Professional English
3
for Engineering
opintokokonaisuus
50002 Matematiikka

op 2. lv
op 3. lv
op 2. lv
op 3. lv

15 op 1.–2. lv

Tavoite ja sisältö
Matematiikan opintojen yleisenä päämääränä on
saavuttaa sellainen matemaattinen kypsyys, että
uusien kehittyneiden menetelmien oppiminen tulee mahdolliseksi alati muuttuvassa työelämässä.
Keskeisiä tavoitteita ovat valmius matemaattiseen
kommunikointiin, kyky analysoida ja tehdä johtopäätöksiä, taito käyttää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja apuvälineitä, sekä matematiikan
luonteen laaja-alainen ymmärtäminen.
Matematiikan perusopinnoissa opitaan myös
ratkaisemaan laskennallisesti työläitä perusongelmia tietokoneen ja laskimen avulla, mikä helpottaa käytännön suunnittelu- ja työtehtävien käsittelyä.
Alla mainittujen opintojaksojen menestyksekäs
suorittaminen takaa riittävän matemaattisten menetelmien hallinnan soveltavia opintoja ja käytännön laskentatehtäviä varten. Näiden menetelmien
osaaminen on välttämätöntä myös modernien laskentaympäristöjen tehokkaalle käytölle.
Opintojaksot
50002AL Algebra ja geometri
(laaja matematiikka)
50002BL Lineaarialgebra
(laaja matematiikka)
50002CL Differentiaalilaskenta
(laaja matematiikka)
50002DL Integraalilaskenta ja sovellukset
(laaja matematiikka)
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on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille,
jotka ovat opiskelleet lukion pitkän matematiikan oppimäärän.
Lukion lyhyen matematiikan suorittaneille tai
ammatillisen väylän kautta tulleille opiskelijoille suositellaan
Opintojaksoja
50002A Algebra ja geometria
50002B Lineaarialgebra
50002C Differentiaalilaskenta
50002D Integraalilaskenta ja sovellukset
sekä lisäksi Valmentava matematiikka -opintojaksoa ja Matematiikan klinikkaan osallistumista. Valmentava matematiikka -opintojakso sisältyy vapaasti valittaviin opintoihin.
Opintojaksot
50002A Algebra ja geometria 4 op 1. lv
50002AL Algebra ja geometria 4 op 1. lv
(laaja matematiikka)
50002B Lineaarialgebra
4 op 1. lv
50002BL Lineaarialgebra
4 op 1. lv
(laaja matematiikka)
50002C Differentiaalilaskenta 4 op 2. lv
50002CL Differentiaalilaskenta 4 op 2. lv
(laaja matematiikka)
50002D Integraalilaskenta ja 3 op 2. lv
sovellukset.
50002DL Integraalilaskenta ja 3 op 2. lv
sovellukset
(laaja matematiikka) 		
VV2G
Valmentava
3 op 1. lv
matematiikka		
VV2I
Opiskelijatoiminta
(koskee Matematiikan klinikkaan
osallistuvia tuutoreita 3–6 op)
opintokokonaisuus
50003 Fysiikka ja kemia

16 op 1.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa
opiskelijalle käsitys fysiikan ja kemian maailmankuvasta. Opiskelija tutustuu tärkeimpiin
tekniikan perustana oleviin fysikaalisiin ja kemi-

138

allisiin ilmiöihin sekä niiden analysointiin teoreettisesti ja kokeellisesti. Opintokokonaisuuden
tarjoamat tiedot kuuluvat jokaisen ammattikorkeakouluinsinöörin perussivistykseen muodostaen välttämättömän pohjan tekniikan menestykselliselle opiskelulle ja ymmärtämiselle.
Opintojaksot
50003A Fysiikan perusteet 1
TUO2B Rakennusfysiikka
50003D Fysiikan laboratoriot
50003I Kemia
opintokokonaisuus
50006 Tietotekniikka

5
5
3
3

op
op
op
op

1.
2.
2.
3.

lv
lv
lv
lv

9 op 1.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu tietotekniikan apuvälineeksi ammatinharjoituksessaan ja opiskelussaan. Näin hän selviytyy tavallisista tietotekniikkaan liittyvistä pulmatilanteista
ja pystyy seuraamaan alansa kehitystä tietotekniikan osalta.
Opintojaksot
50006A Tietotekniikan
3 op 1. lv
perusteet
TUO2C CAD 1
3 op 1. lv
502K1A CAD 2 / Sovellusohjelmat 3 op 2.–3. lv

Ammattiopinnot

110 op

Pakolliset ammattiopinnot

65 op

opintokokonaisuus
502K2 Kone- ja tuotantotekniikka 17 op

1.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tutustuu kone- ja tuotantotekniikkaan. Hän saa tarvittavat tiedot mekaniikan ja
lujuusopin, materiaali- ja valmistustekniikan
sekä koneensuunnittelun perusteista.
Opintojaksot
TUO2F Tekninen piirustus
TUO2D Mekaniikan perusteet

2 op
3 op

1. lv
1. lv
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TUO2E Lujuusoppi
502K2A Koneenosien
suunnittelu
502K2B Materiaalitekniikka
502K2C Valmistustekniikka

3 op
3 op

2. lv
2. lv

3 op
3 op

1. lv
1. lv

opintokokonaisuus
502K3 Sähkö- ja automaatiotekniikka 21 op 1.–4. lv
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa perustiedot sähkötekniikasta ja elektroniikasta. Opiskelija tuntee ajoneuvoissa ja työkoneissa käytetyt
elektroniikan peruskomponentit. Opiskelija tutustuu instrumentoinnissa ja automaatiossa käytettäviin mittausjärjestelmiin, ohjaus- ja säätöjärjestelmiin sekä säätölakeihin. Opiskelija hallitsee
anturien, mittauslähettimien ja mittausviestien käsittelylaitteiden rakenteet ja ominaisuudet. Hän
saa valmiudet myös erilaisten teknisten prosessien ohjauksen ja säädön suunnitteluun. Hän osaa
soveltaa oppimaansa tuotekehitykseen liittyvien
koejärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Opintojaksot
502K3A Sähkötekniikka
502K3B Elektroniikka
502K3C Automaatiotekniikan
perusteet
502K3D Anturi- ja
mittaustekniikka
502K3E Sähkö- ja automaatiotekniikan laboraatiot

5 op
1. lv
4 op
2. lv
5 op 3.–4. lv
3 op 3.–4. lv
4 op 3.–4. lv

opintokokonaisuus
502K4 Energiatekniikka

3 op 1. lv

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija teknisten
prosessien ja systeemien yleisiin termodynaamisiin lainalaisuuksiin ja niiden soveltamiseen.
Opintojaksot
502K4A Energiatekniikan perusteet
opintokokonaisuus
YR1 Liiketoimintaosaaminen
ja yrittäjyys

3 op2. lv

12 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden opinnoilla luodaan edellytyksiä toimia oman alan
yrittäjänä. Lähtökohtana on ajatus, että ammattiosaaminen voidaan saada hyödyksi vain
muuttamalla se liiketoiminnaksi.
Opintojaksot
YR1B Liiketoiminta ja sen
suunnittelu
YR1C Taloushallinnon perusteet
YR1D Markkinoinnin perusteet
YR1O Teknologiayrittäjyys
opintokokonaisuus
502K6 Projektitoiminta

3 op

1. lv

3 op 2.–3. lv
3 op 2.–3. lv
3 op 2.–3. lv

12 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Projektiopinnoissa opiskellaan projekti- ja
ryhmätyöskentelyn periaatteita ja maanmittausalaan liittyvien töiden suunnittelua ja suorittamista tekemällä ulkopuolisten toimeksiantajien tilaamia töitä.
Opintojaksot
502K6A Projekti 1
502K6B Projekti 2
502K6C Projekti 3

Syventävät ammattiopinnot
opintokokonaisuus
502K7 Auto- ja kuljetustekniikka

3 op
2. lv
3 op 3.–4. lv
6 op 3.–4. lv

45 op
45 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelijalla on valmiudet toimia yrityksien kuljetustoiminnoissa sekä kotimaan että ulkomaan liikenteessä. Hän tuntee eri kuljetusmuodot ja niiden kustannusrakenteet sekä lainsäädännölliset
vaatimukset myös vaarallisia- ja erikoiskuljetuksia koskien. Tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ajoneuvojen rakenteista ja niitä koskevista määräyksistä. Opiskelija tuntee ajoneuvojen
moottorien, voimansiirtolaitteiden ja jarrujärjestelmien toimintaperiaatteet ja kykenee omatoimisesti selvittämään uusien rakenteiden toiminnan.
Laboraatioissa sovelletaan opittua suorittamalla erilaisia autoteknisiä mittauksia ja tutustutaan
käytettäviin menetelmiin ja laitteistoihin.
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Opintojaksot
502K7A Koneautomaatio
5 op 3. lv
502K7B Logistiikan perusteet
4 op 1. lv
502K7C Laadun perusteet
3 op 3.–4. lv
502K7D Kuljetustekniikan
2 op 3.–4. lv
perusteet		
Maantiekuljetukset
ADR-kuljetukset
Kuljetustalous
Kuljetuslainsäädäntö
Autotekniikka
Polttomoottorit
Tehonsiirtotekniikka
Arktinen ajoneuvotestaus
502K7N Autolaboraatiot
502K7E
502K7F
502K7G
502K7H
502K7I
502K7K
502K7L
502K7M

opintokokonaisuus
502K8 Energia- ja talotekniikka

3
2
4
3
5
5
3
3

op
op
op
op
op
op
op
op

3.–4.
3.–4.
3.–4.
3.–4.
3.–4.
3.–4.
3.–4.
3.–4.

lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv
lv

3 op 3.–4. lv

45 op 3.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee energiaa ja ympäristöä säästävän talon- ja yhdyskuntarakentamisen periaatteet sekä perehtyy alueellisiin energiantuotantoratkaisuihin kokonaisuutena ottamalla
huomioon ympäröivän luonnon monimuotoisuuden ja herkkyyden ekologiselta kannalta.
Hän tuntee energiantuotantoprosessit ja -jakelujärjestelmät. Opiskelija omaa perustiedot tuotanto- ja jakelujärjestelmien mitoituksesta, käytöstä, kunnossapidosta ja säädöstä. Hän tuntee
myös uusiutuviin energianlähteisiin perustuvat
energiantuotantotekniikat. Opiskelija ymmärtää
tuotannon, jakelun ja kulutuksen väliset taloudelliset ja tekniset riippuvuudet alueellisella ja
valtakunnan tasolla. Hän tuntee energiantuotannon päästöjen vähentämiseen ja mittaamiseen
liittyvät tekniikat.
Opintojaksot
502K8A Lämpöoppi
502K8B Talon- ja yhdyskuntarakentaminen
TUO2I Ympäristönsuojelutekniikka
502K8C Lämmönsiirto- ja
virtaustekniikka
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5 op 2.–3. lv
3 op 1. lv
3 op 4. lv
5 op 3.–4. lv

502K8D Lämpövoimatekniikka 4 op 3.–4. lv
502K8E Lämmitystekniikka
4 op 3.–4. lv
502K8F Lämpöpumput ja
5 op 3.–4. lv
kylmätekniikka
502K8G Uudet energiajär4 op 3.–4. lv
jestelmät		
502K8H Saniteettitekniikka
502K8I Ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka
502K8J Kunnossapitotekniikka

3 op 3.–4. lv
5 op 3.–4. lv
4 op 3.–4. lv

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita
omasta tai toisista koulutusohjelmista. Opinnot
voivat kuulua koulutusohjelman normaalitarjontaan, esim. toisen suuntautumisvaihtoehdon
opinnot tai ne voivat olla koulutusalan, kampuksen tai koko ammattikorkeakoulun tarjoamia vapaasti valittavia opintojaksoja.
Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksilukea aikaisempia
opintoja. Koulutuspäällikön tulee hyväksyä muut
kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opinnot esitellään opinto-oppaan luvussa neljä. Koulutusohjelmien vapaasti
valittavat opinnot esitellään koulutusohjelmien
yhteydessä.

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot
opintokokonaisuudet
VV1
Kieli- ja viestintäopinnot
VV2
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
VV3–VV6
Kampuskohtaiset vapaasti
valittavat opinnot
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Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
30 op
opintokokonaisuus
50004 Harjoittelu

30 op 1.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus on teoriaa ja käytäntöä yhteen liittävä koulutusvaihe, joka luo todellisuuteen perustuvia mielikuvia opetettavista asioista ja tarjoaa ammatillisten työmenetelmien
käytännön harjoitusta. Harjoittelun tavoitteena
on perehdyttäminen ammattiopintojen kannalta työelämän pelisääntöihin sekä keskeisiin käytännön työtehtäviin. Käytännön työkokemus auttaa soveltamaan teoriassa opittuja menetelmiä
todellisissa työskentelyolosuhteissa sekä auttaa ymmärtämään ammattiaineiden syventäviä
opintoja.
Harjoitteluvaatimus 30 op = 20 työviikkoa,
joka jakaantuu seuraavasti:
Opintojaksot
50004E Harjoittelu 1
50004F Harjoittelu 2
50004G Harjoittelu 3

Opinnäytetyö
opintokokonaisuus
50005 Opinnäytetyö
Opintojakso
50005A Opinnäytetyö

9 op 1. lv
9 op 2. lv
12 op 3. lv

15 op
15 op

15 op 4. lv

Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai se
voi liittyä oman ammattialan tuotesuunnitteluun
tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla myös tuote, produktio tai ilmaisullinen työ.
Kypsyysnäyte osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa ja perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin.
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Maanmittaustekniikan koulutusohjelma, 240 op

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen valmius toimia maanmittausalan
tehtävissä. Opiskelussa korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, projektien hallintaan ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi painotetaan
jatkuvan opiskelun merkitystä, kykyä seurata
maanmittausalan kehitystä ja alalla esiintyvien
ongelmien ratkaisutaitoa.
Maanmittausalan ammattilaisen tehtävänä
on tuottaa ajan tasalla olevia, luotettavia paikkatietoaineistoja ja karttoja yhteiskunnan eri toimialueiden ja tavallisten ihmisten tarpeisiin.
Maanmittaajat vastaavat kiinteistön muodostuksesta sekä kiinteistöjä koskevien tietojen ajantasaisuudesta ja luotettavuudesta. Maanmittaajat
työskentelevät myös kiinteistöarviointiin, yhdyskuntasuunnitteluun, kaukokartoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä tehtävissä.
Syventävien ammattiopintojen, harjoittelun,
projektien ja päättötyön kautta opiskelijoilla on
mahdollisuus suuntautua tiettyihin maanmit-
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tausalan asiantuntijatehtäviin.
Asiantuntemus erilaisissa mittaustekniikkaan
ja paikkatietojärjestelmiin liittyvissä tehtävissä on maanmittaustekniikan, kaukokartoituksen
ja paikkatietojärjestelmien opintojen tavoitteena. Erityisesti suuret kunnat ja alan yritykset tarvitsevat mittaus- ja kartoitusalan asiantuntijoita.
Lisäksi heitä toimii monien valtion laitosten tehtävissä.
Kiinteistötoimituksiin, maankäytön suunnitteluun ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvien
opintojen tavoitteena on perinteisen toimitusinsinöörin tietojen ja taitojen lisäksi antaa mahdollisuus perehtyä kaavoitukseen, kiinteistöarviointiin ja kiinteistöliiketoimintaan. Valtio, kunnat
ja yritykset tarvitsevat tällaisia eri tavoin suuntautuneita kiinteistöalan asiantuntijoita.
Tarjottava koulutus tuo kelpoisuuden muun
muassa kiinteistöinsinöörin, kaavanlaatijan ja
toimitusinsinöörin tehtäviin. Lisäksi koulutus
luo edellytyksiä toimia oman alan yrittäjänä tarjoamalla ammatillisten opintojen ohella liiketoimintaosaamista ja projektinhallintaa.
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Maanmittaustekniikan koulutusohjelma 501M
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

Laajuus
op

Ajoitussuunnitelma
Lukuvuosi/Lukukausi

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen*
Viestintä
Lappi osana EU:ta*
Yksilö, yritys ja yhteiskunta*
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet*

75
15
3
3
3
3
3

1. lv
1. lv
2.–3. lv
1. lv
1.–2. lv

TUO6
TUO6A
50001
50001A
50001B
50001C
50001D
50002
50002A
50002AL
50002B
50002BL
50002C
50002CL
50002D
50002DL
50002J
50003
50003A
50003B
50003D
50003I
50003G
50006
50006A
50006B
50006C

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT
Opiskeluvalmiudet
Tekniikan alan orientoivat opinnot
Kielet ja viestintä
Suomi
Svenska för högskoleingenjörer
English Communication Skills For Engineering
Professional English for Engineering
Matematiikka
Algebra ja geometria
Algebra ja geometria (laaja matematiikka)
Lineaarialgebra
Lineaarialgebra (laaja matematiikka)
Differentiaalilaskenta
Differentiaalilaskenta (laaja matematiikka)
Integraalilaskenta ja sovellukset
Integraalilaskenta ja sovellukset (laaja matematiikka)
Tilastot ja todennäköisyys
Fysiikka ja kemia
Fysiikan perusteet 1
Fysiikan perusteet 2
Fysiikan laboratoriot
Kemia
Geofysiikan perusteet*
Tietotekniikka
Tietotekniikan perusteet*
Sovellusohjelmat*
Tiedonhallinta*

60
3
3
12
3
3
3
3
18
4
4
4
4
4
4
3
3
3
18
5
4
3
3
3
9
3
3
3

501M1
TUO4A
501M1A
501M1B
501M1C
TUO3A

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET AMMAT TIOPINNOT
Maanmittaustekniikka
Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet
Takymetrimittaus
GPS-kartoitus
Geodeettisen laskennan perusteet
Paikkatietojärjestelmien perusteet

105
81
18
3
3
3
3
3

1. lv
2. lv
3. lv
2. lv
3. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
2. lv
2. lv
2. lv
2. lv
3. lv
1. lv
2. lv
2. lv
3. lv
4. lv
1. lv
1. lv
3. lv

1. lv
1. lv
2. lv
2. lv
1. lv
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TUO3B
501M2
501M2A
501M2B
501M2C
501M2D
501M2E
501M2F
501M3
501M3A
501M3B
501M3C
501M4
501M4A
501M4B
TUO4B
YR1
YR1B
YR1C
YR1D
YR1P
501M5
501M5A
501M5B
501M5C

Kaukokartoituksen perusteet*
Kiinteistöoppi
Kiinteistöopin perusteet
Toimitustuotannon perusteet
Kiinteistöarvioinnin perusteet*
Kiinteistöopin maastoharjoitukset
Kiinteistötietojärjestelmät*
Maankäytön suunnittelun perusteet
Oikeusoppi
Sivilioikeus
Kiinteistönmuodostamisoikeus
Rakennus- ja ympäristöoikeus
Rakentaminen ja työturvallisuus
Geotekniikka
Yhdyskuntatekniikka
Työ- ja tieturvallisuus*
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
Liiketoiminta ja sen suunnittelu*
Taloushallinnon perusteet
Markkinoinnin perusteet*
Maanmittausalan organisaatiot ja yritystoiminta*
Projektitoiminta
Projektitoiminnan perusteet*
Maanmittausalan projekti 1
Maanmittausalan projekti 2

3
18
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
12
3
3
3
3
15
3
6
6

501M6
501M6A
501M6B
501M6C
501M6D
501M6E
501M6F
501M7
501M7A
TUO3C
501M8
TUO3D
501M8A
TUO3E
501M9
501M9A
501M9B
501M9C
501M10
501M10A
501M10B
501M10C
501M10D
501M10E

SY VENTÄVÄT AMMAT TIOPINNOT
Maanmittaustekniikka
Geodeettisen laskennan jatkokurssi*
Taso- ja korkeusrunkomittaukset
GPS-runkomittaukset
Rakennusmittaukset
Kartoitus- ja maastomallimittaukset
Kartoitushankkeet*
Kaukokartoitus
Fotogrammetria
Kaukokartoituksen jatkokurssi
Paikkatietojärjestelmät
Paikkatietojärjestelmien jatkokurssi
Kartografia*
Luonnonvara- ja ympäristötietojen visualisointi
Kiinteistötoimitukset
Tietoimitukset
Kunnan kiinteistötoimi
Toimitustuotannon jatkokurssi*
Kiinteistöliiketoiminta
Kiinteistötalous
Kiinteistökauppa
Rakennus- ja korvausarviointi*
Kiinteistönvälitystoiminta*
Kiinteistöjohtaminen

24
18
3
3
3
3
3
3
6
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
15
3
3
3
3
3
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2. lv
1. lv
1. lv
1. lv
2. lv
2. lv
2. lv
2. lv
3. lv
4. lv
3. lv
4. lv
1.–2. lv
2. lv
3. lv
4. lv
4. lv
1. lv
2. lv
3. lv

3.–4. lv
2.–3. lv
3.–4. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
4. lv
3.–4. lv
4. lv
4. lv
2.–3. lv
3.–4. lv
2.–3. lv
3.–4. lv
4. lv
3.–4. lv
2.–3. lv
3.–4. lv
2.–3. lv
4. lv
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501M11
501M11A
501M11B
501M12
501M12A
501M12B

Maankäytön suunnittelu
Kaavoitusoppi
Ympäristönsuunnittelu
Viestintä
Kokoustekniikka
Maanmittausalan seminaari

6
3
3
6
3
3

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli - ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

50004
50004D
50004E
50004F

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HAR JOITTELU
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3

30
9
9
12

50005
50005A

OPINNÄY TETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

15
15

2.–3. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15

1. lv
2. lv
3. lv

4. lv
4. lv
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Perusopinnot

75 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset
perusopinnot

15 op

opintokokonaisuus
YH1 			 RAMKin yhteiset perusopinnot

15 op

Tavoite ja sisältö
Kaikille pakolliset yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen.
Lisäksi yhteisissä perusopinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
on esitelty opinto-oppaan luvussa 4.
Opintojaksot
YH1A Tutkiva oppiminen
3 op 1.
YH1B Viestintä
3 op 1.
YH1D Lappi osana EU:ta
3 op 2.–3.
YR1A Yksilö, yritys ja
3 op 1.
				 yhteiskunta
YH1ET Tutkimus- ja kehittämis- 3 op 1.–2.
				 toiminnan perusteet

Koulutusohjelman perusopinnot
opintokokonaisuus
Tuo6 Opiskeluvalmiudet

lv
lv
lv
lv
lv

60 op
3 op 1. lv

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oppilaitoksen tiloihin ja toimintoihin ja antaa yleiskuva ammattialan opinnoista ja tulevista työtehtävistä.
Opintojaksot
TUO6A Tekniikan alan
				 orientoivat opinnot
opintokokonaisuus
50001
Kielet

3 op 1. lv

12 op 2.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on syventää ja kehittää työ- ja yhteisöelämässä tarvittavia suomen, ruotsin ja englannin
kielen taitoja sekä tehostaa viestintäaineiden in-

146

tegrointia ammattiaineisiin. Pyrkimyksenä on, että
opiskelijalla on luonteva ja myönteinen suhtautuminen kielen käyttöön, kielialueen kulttuuriin ja
kielen jatkuvaan kehittämiseen ja että hän tottuu
arvioimaan oppimaansa, ottaa vastuuta opiskelustaan ja pystyy toimimaan kohdekielellä työelämän viestintätilanteessa. Sisältö koostuu suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista.
Opintojaksot
50001A Suomi
3 op 2. lv
50001B Svenska för
3 op 3. lv
			
högskoleingenjörer
50001C English Communication
3 op 2. lv
			
Skills for Engineering
50001D Professional English for
3 op 3. lv
			
Engineering		

opintokokonaisuus
50002 Matematiikka

18 op 1.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Matematiikan opintojen yleisenä päämääränä on
saavuttaa sellainen matemaattinen kypsyys, että
uusien kehittyneiden menetelmien oppiminen tulee mahdolliseksi alati muuttuvassa työelämässä.
Keskeisiä tavoitteita ovat valmius matemaattiseen
kommunikointiin, kyky analysoida ja tehdä johtopäätöksiä, taito käyttää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja apuvälineitä, sekä matematiikan
luonteen laaja-alainen ymmärtäminen.
Matematiikan perusopinnoissa opitaan myös
ratkaisemaan laskennallisesti työläitä perusongelmia tietokoneen ja laskimen avulla, mikä helpottaa käytännön suunnittelu- ja työtehtävien käsittelyä.
Alla mainittujen opintojaksojen menestyksekäs
suorittaminen takaa riittävän matemaattisten menetelmien hallinnan soveltavia opintoja ja käytännön laskentatehtäviä varten. Näiden menetelmien
osaaminen on välttämätöntä myös modernien laskentaympäristöjen tehokkaalle käytölle.
Opintojaksot
50002AL Algebra ja geometria
(laaja matematiikka)
50002BL Lineaarialgebra
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(laaja matematiikka)
50002CL Differentiaalilaskenta
(laaja matematiikka)
50002DL Integraalilaskenta ja sovellukset
(laaja matematiikka)
on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille,
jotka ovat opiskelleet lukion pitkän matematiikan oppimäärän.
Lukion lyhyen matematiikan suorittaneille tai
ammatillisen väylän kautta tulleille opiskelijoille
suositellaan opintojaksoja:
50002A
50002B
50002C
50002D

Algebra ja geometria
Lineaarialgebra
Differentiaalilaskenta
Integraalilaskenta ja sovellukset

sekä lisäksi Valmentava matematiikka -opintojaksoa ja Matematiikan klinikkaan osallistumista. Valmentava matematiikka -opintojakso sisältyy vapaasti valittaviin opintoihin.
Opintojaksot
50002A Algebra ja geometria
4 op 1. lv
50002AL Algebra ja geometria
4 op 1. lv
(laaja matematiikka)
50002B Lineaarialgebra
4 op 1. lv
50002BL Lineaarialgebra
4 op 1. lv
(laaja matematiikka)
50002C Differentiaalilaskenta
4 op 2. lv
50002CL Differentiaalilaskenta
4 op 2. lv
(laaja matematiikka)
50002D Integraalilaskenta ja
3 op 2. lv
sovellukset
50002DL Integraalilaskenta ja
3 op 2. lv
sovellukset
(laaja matematiikka)
50002J
Tilastot ja
3 op 3. lv
todennäköisyys
VV2G
Valmentava
3 op 1. lv
matematiikka		
VV2L
Opiskelija toiminta
3.–6. op
(koskee Matematiikan
klinikkaan osallistuvia
tuutoreita)

opintokokonaisuus
50003 Fysiikka ja kemia

18 op 1.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys fysiikan ja kemian maailmankuvasta. Opiskelija tutustuu tärkeimpiin tekniikan
perustana oleviin fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin sekä niiden analysointiin teoreettisesti ja kokeellisesti. Opintokokonaisuuteen kuuluva Geofysiikan perusteet -opintojakso käsittelee erityisesti
sellaisia maapallon, sen ilmakehän ja magneettikentän ominaisuuksia ja ilmiöitä, joilla on merkitystä mittaus- ja kartoitustekniikassa. Opintokokonaisuuden tarjoamat tiedot kuuluvat jokaisen
ammattikorkeakouluinsinöörin perussivistykseen
muodostaen välttämättömän pohjan tekniikan
menestykselliselle opiskelulle ja ymmärtämiselle.
Opintojaksot
50003A Fysiikan perusteet 1
50003B Fysiikan perusteet 2
50003D Fysiikan laboratoriot
50003I Kemia
50003G Geofysiikan perusteet
opintokokonaisuus
50006 Tietotekniikka

5
4
3
3
3

op
op
op
op
op

1.
2.
2.
3.
4.

lv
lv
lv
lv
lv

9 op 1.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu tietotekniikan apuvälineeksi ammatinharjoituksessaan ja opiskelussaan. Näin hän selviytyy tavallisista tietotekniikkaan liittyvistä pulmatilanteista
ja pystyy seuraamaan alansa kehitystä tietotekniikan osalta.
Opintojaksot
50006A Tietotekniikan perusteet
50006B Sovellusohjelmat
50006C Tiedonhallinta

Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot

3 op 1. lv
3 op 1. lv
3 op 2. lv

105 op
81 op
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opintokokonaisuus
501M1
Maanmittaustekniikka 18 op 1.–2. lv

opintokokonaisuus
501M3 Oikeusoppi

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan tulee tuntea tavalliset maanmittaustekniikassa sovellettavat mittausmenetelmät ja
paikkatietojärjestelmien ja karttakuvauksen perusteet ja osata soveltaa niitä asianmukaisesti.
Lisäksi hänen tulee osata laskea yleiset geodeettiset laskutehtävät ja analysoida saatuja tuloksia kriittisesti.

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee Suomen
oikeusjärjestelmän, tavanomaisen oikeudenkäyntiprosessin ja ammattialaansa liittyvät säädökset lainsäädännön eri osa-alueilta.

Opintojaksot
TUO4A Mittaus- ja kartoi		
tustekniikan perusteet
501M1A Takymetrimittaus
501M1B GPS-kartoitus
501M1C Geodeettisen laskennan
		
perusteet
TUO3A Paikkatietojärjestelmien
		
perusteet
TUO3B Kaukokartoituksen
		
perusteet
opintokokonaisuus
501M2 Kiinteistöoppi

3 op 1. lv
3 op 2. lv
3 op 1. lv
3 op 1. lv
3 op 2. lv
3 op 1. lv

18 op 1.–2. lv

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kiinteistöjärjestelmän merkityksen yhteiskunnan toiminnoille ja taloudelle. Opiskelija tuntee kiinteistöjärjestelmän staattisen perusolemuksen ja
menetelmät, joilla järjestelmää ylläpidetään ja
tehdään siihen muutoksia. Maankäytön suunnittelun perusteiden opetuksen tavoitteena on kaavoitusjärjestelmän yleispiirteinen hallitseminen.
Opintojaksot
501M2A Kiinteistöopin perusteet
3 op 1. lv
501M2B Toimitustuotannon
3 op 1. lv
		
perusteet
501M2C Kiinteistöarvioinnin
3 op 1. lv
		
perusteet
501M2D Kiinteistöopin
3 op 2. lv
		
maastoharjoitukset
501M2E Kiinteistötietojär3 op 2. lv
		
jestelmät		
501M2F Maankäytön suunnitte3 op 2. lv
		
lun perusteet
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9 op 2.–4. lv

Opintojaksot
501M3A Siviilioikeus
501M3B Kiinteistönmuodo
tamisoikeus
501M3C Rakennus- ja ympäristöoikeus

3 op 2. lv
3 op 3. lv
3 op 4. lv

opintokokonaisuus
501M4 Rakentaminen ja työturvallisuus 9 op 1.–4. lv
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee maaperään, maaperätutkimuksiin ja yhdyskuntarakentamiseen liittyvät perusasiat ja -menetelmät ja
hallitsee tiealueella työskentelyyn liittyvät työturvallisuusasiat.
Opintojaksot
501M4A Geotekniikka
501M4B Yhdyskuntatekniikka
TUO4B Työ- ja tieturvallisuus
opintokokonaisuus
YR1 Liiketoimintaosaaminen
ja yrittäjyys

3 op 3. lv
3 op 4. lv
3 op 1.–2. lv

12 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden opinnoilla luodaan edellytyksiä toimia oman alan
yrittäjänä. Lähtökohtana on ajatus, että ammattiosaaminen voidaan saada hyödyksi vain
muuttamalla se liiketoiminnaksi.
Opintojaksot
YR1B
Liiketoiminta ja sen
suunnittelu
YR1C
Taloushallinnon perusteet
YR1D
Markkinoinnin perusteet
YR1P
Maanmittausalan organisaatiot ja yritystoiminta

3 op 2. lv
3 op 3. lv
3 op 4. lv
3 op 4. lv
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opintokokonaisuus
501M5 Projektitoiminta

15 op 1.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Projektiopinnoissa opiskellaan projekti- ja ryhmätyöskentelyn periaatteita ja maanmittausalaan liittyvien töiden suunnittelua ja suorittamista tekemällä ulkopuolisten toimeksiantajien tilaamia
töitä.
Opintojaksot
501M5A Projektitoiminnan perusteet 3 op 1. lv
501M5B Maanmittausalan projekti 1 6 op 2. lv
501M5C Maanmittausalan projekti 2 6 op 3 .lv

Syventävät ammattiopinnot
opintokokonaisuus
501M6 Maanmittaustekniikka

24 op

Opintojaksot
501M6A Geodeettisen
3 op 3.–4. lv
laskennan jatkokurssi
501M6B Taso- ja korkeusrun3 op 2.–3. lv
komittaukset
501M6C GPS-runkomittaukset 3 op 3.–4. lv
501M6D Rakennusmittaukset
3 op 2.–3. lv
501M6E Kartoitus- ja maasto- 3 op 2.–3. lv
mallimittaukset
501M6F Kartoitushankkeet
3 op 4 lv

6 op 3.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus perehdyttää ilmakuvauksin ja kaukokartoitussatelliiteilla kerättyjen kuvamuotoisten tietojen käyttöön laajojen alueiden
kartoituksissa.
Opintojaksot
501M7A Fotogrammetria

opintokokonaisuus
501M8 Paikkatietojärjestelmät

3 op 4. lv

9 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus perehdyttää paikkatietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen ja
paikkatietojen mallintamiseen ja visualisointiin
karttoina ja erilaisina kolmiulotteisina esityksinä.
Opintojaksot
TUO3D Paikkatietojärjestelmien
3 op 4. lv
jatkokurssi
501M8A Kartografia
3 op 2.–3. lv
TUO3E Luonnonvara- ja ym3 op 3.–4. lv
päristötietojen visualisointi

18 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus perehdyttää geodeettisiin
runko- ja kartoitusmittausmenetelmiin, mittausohjeisiin ja mittausten suunnitteluun, laskentaan ja analysointiin.

opintokokonaisuus
501M7 Kaukokartoitus

TUO3C Kaukokartoituksen
jatkokurssi

3 op 3.–4. lv

opintokokonaisuus
501M9 Kiinteistötoimitukset

9 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus perehdyttää kiinteistönmuodostusprosessiin ja kiinteistötoimituksiin. Tavoitteena on yleisimpien kiinteistötoimitusten
hallitseminen.
Opintojaksot
501M9A Tietoimitukset		 3 op 2.–3. lv
501M9B Kunnan kiinteistötoimi 3 op 3.–4. lv
501M9C Toimitustuotannon		
3 op 4. lv
jatkokurssi
opintokokonaisuus
501M10 Kiinteistöliiketoiminta

15 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus perehdyttää laaja-alaisesti
kiinteistöliiketoiminnan kenttään, niin että opiskelijat saavat kuvan kiinteistövälityksen, kiinteistöalan hallinnon ja johtamisen, kiinteistöjen kehittämisen ja kiinteistösijoittamisen tehtävistä.
Opintojaksot
501M10A Kiinteistötalous
501M10B Kiinteistökauppa
501M10C Rakennus- ja kor		
vausarviointi

3 op 3.–4. lv
3 op 2.–3. lv
3 op 3.–4. lv
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501M10D Kiinteistönvälitys3 op 2.–3. lv
toiminta
501M10E Kiinteistöjohtaminen
3 op 4. lv
opintokokonaisuus
510M11 Maankäytön suunnittelu

6 op 2.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii hallitsemaan maankäytön- ja
ympäristönsuunnittelun keskeisen käsitteistön,
tavoitteet ja menetelmät.
Opintojaksot
501M11A Kaavoitusoppi
501M11B Ympäristönsuunnittelu
opintokokonaisuus
501M12 Viestintä

3 op 2.–3. lv
3 op 3.–4. lv

6 op 3.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokous perehdyttää maanmittausalalla
tarvittavaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään,
kuten kiinteistötoimituskokousten käytäntöihin
ja alan kirjallisuuteen.
Opintojaksot
501M12A Kokoustekniikka
501M12B Maanmittausalan
seminaari

3 op 3.–4. lv
3 op 3.–4. lv

Vapaasti valittavat opinnot

15 op

Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita
omasta tai toisista koulutusohjelmista. Opinnot
voivat kuulua koulutusohjelman normaalitarjontaan, esim. toisen suuntautumisvaihtoehdon
opinnot tai ne voivat olla koulutusalan, kampuksen tai koko ammattikorkeakoulun tarjoamia vapaasti valittavia opintojaksoja.
Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta. Tut-
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kintoon voidaan myös hyväksilukea aikaisempia
opintoja. Koulutuspäällikön tulee hyväksyä muut
kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opinnot esitellään opinto-oppaan luvussa neljä. Koulutusohjelmien vapaasti valittavat opinnot esitellään koulutusohjelmien yhteydessä.

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot
opintokokonaisuudet
VV1
Kieli- ja viestintäopinnot
VV2
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
VV3–VV6
Kampuskohtaiset vapaasti
valittavat opinnot

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
30 op
opintokokonaisuus
50004 Harjoittelu

30 op 1.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus on teoriaa ja käytäntöä yhteen liittävä koulutusvaihe, joka luo todellisuuteen perustuvia mielikuvia opetettavista asioista ja tarjoaa ammatillisten työmenetelmien
käytännön harjoitusta. Harjoittelun tavoitteena
on perehdyttäminen ammattiopintojen kannalta työelämän pelisääntöihin sekä keskeisiin käytännön työtehtäviin. Käytännön työkokemus auttaa soveltamaan teoriassa opittuja menetelmiä
todellisissa työskentelyolosuhteissa sekä auttaa ymmärtämään ammattiaineiden syventäviä
opintoja.
Harjoitteluvaatimus 30 op = 20 työviikkoa,
joka jakaantuu seuraavasti:
Opintojaksot
50004E Harjoittelu 1
50004F Harjoittelu 2
50004G Harjoittelu 3

9 op 1. lv
9 op 2. lv
12 op 3. lv
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Opinnäytetyö
opintokokonaisuus
50005 Opinnäytetyö
Opintojakso
50005A Opinnäytetyö

15 op
15 op

15 op 4. lv

Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai se
voi liittyä oman ammattialan tuotesuunnitteluun
tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla myös tuote, produktio tai ilmaisullinen työ.
Kypsyysnäyte osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa ja perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin.
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Rakennustekniikan koulutusohjelma, 240 op

Rakentaminen on osa yhteiskunnan keskeisiä
toimintoja. Erityisesti pohjoisissa olosuhteissa
rakentaminen vaatii tietoa kylmän ilmanalan erityisratkaisuista ja -olosuhteista. Tarvitaan tietoa
tekniikasta, taloudesta, ekologiasta ja kansainvälisestä toiminnasta sekä taitoa soveltaa sitä.
Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle riittävä teoreettinen, käytännöllinen ja
asenteellinen perusvalmius hankkia ja soveltaa
tietoa omalla ammattialallaan. Edelleen koulutus kehittää kykyä luovaan toimintaan, jatkuvaan
opiskeluun, teknisen kehityksen seuraamiseen
ja omalla koulutusalallaan esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen. Tärkeä tavoite on kyky arvioida rakennustekniikkaan liittyvien toimenpiteiden vaikutuksia ihmisten elinympäristöön sekä
kyky ottaa huomioon taloudelliset näkökohdat
ja omaksua liiketaloudellinen ajattelutapa. Koulutuksessa pyritään antamaan myös valmiuksia
toimia itsenäisenä yrittäjänä.
Rakennustekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit työskentelevät alaan kuulu-
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vien rakenteiden ja tuotteiden suunnittelutehtävissä sekä johtamis-, tuotanto-, projektivienti- ja
asiantuntijatehtävissä julkisella ja yksityisellä
sektorilla.
Syventävien ammattiopintojen, harjoittelun,
projektien ja päättötyön kautta opiskelijoilla on
mahdollisuus suuntautua tiettyihin rakennusalan asiantuntijatehtäviin. Suuntautumisessa
on kaksi päävaihtoehtoa, talorakennus ja infrarakentaminen. Molemmissa päävaihtoehdoissa on mahdollisuus valita joko suunnitteluun
painottuvat tai tuotantoon painottuvat opinnot.
Tavoitteena on, että noin puolet opiskelijoista suuntautuisi tuotantopainotteisesti ja puolet
suunnitteluun ja muihin tehtäviin. Edellä mainittu jakautuma vastaa työelämän tarpeita.
Aikuiskoulutus
Aikuiskoulutuksessa noudatetaan pääosin nuorisoasteen opetussuunnitelmaa, jonka pohjalta
opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.
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Rakennustekniikka 501R
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

op

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

PERUSOPINNOT
Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen*
Viestintä
Lappi osana EUta *
Yksilö, yritys ja yhteiskunta *
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet*

75
15
3
3
3
3
3

TUO6
TUO6A
50001
50001A
50001B
50001C
50001D
50002
50002A
50002AL
50002B
50002BL
50002C
50002CL
50002D
50002DL
50003
50003A
50003H
50003D
50003I
50006
50006A
TUO2C
50009
TUO2D
TUO2E
50009A

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT
Opiskeluvalmiudet
Tekniikan alan orientoivat opinnot*
Kielet ja viestintä
Suomi
Svenska för högskoleingenjörer
English Communication Skills for Engineering
Professional English for Engineering
Matematiikka
Algebra ja geometria
Algebra ja geometria (laaja matematiikka)
Lineaarialgebra
Lineaarialgebra (laaja matematiikka)
Differentiaalilaskenta
Differentiaalilaskenta (laaja matematiikka)
Integraalilaskenta ja sovellukset
Integraalilaskenta ja sovellukset (laajamatematiikka)
Fysiikka ja kemia
Fysiikan perusteet 1
Rakennusfysiikka
Fysiikan laboratoriot
Kemia
Tietotekniikka
Tietotekniikan perusteet*
CAD 1
Mekaniikka
Mekaniikan perusteet
Lujuusoppi
Rakenteiden mekaniikka 1*

60
3
3
12
3
3
3
3
15
4
4
4
4
4
4
3
3
15
4
5
3
3
6
3
3
9
3
3
3

501R10
YR1B
YR1C
YR1D
YR1S
501R10A
501R11

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Taloushallinnon perusteet
Markkinoinnin perusteet
Rakennusalan yrittäjyys, kustannuslaskenta
Rakentamistalouden perusteet
Johtaminen

105
59
15
3
3
3
3
3
6

Ajoitussuunnitelma
Lukuvuosi/Lukukausi

1. lv
1. lv
2. lv
1. lv
2. lv

1. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
1. lv sl
1. lv sl
1. lv kl
1. lv kl
2. lv sl
2. lv sl
2. lv kl
2. lv kl
1. lv
3. lv
2. lv
2. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1.–2. lv
2. lv

2. lv
3. lv
3. lv
3. lv
2. lv
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501R11A
501R11B
501R13
TUO4A
501R20
TUO2F
501R20A
501R21
501R21A
501R22
501R22A
501R22B
501R30
501R30A
501R30B
501R31
TUO2I
501R32
501R32A
501R32B

Johtaminen ja esimiestoiminta*
Rakennusalan työ- ja ympäristöturvallisuus
Laite- ja mittaustekniikka
Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet
Rakennustekniikka
Tekninen piirustus
Betonirakentaminen ja -teknologia 1*
Talonrakennus
Talonrakennuksen perusteet
Rakennetekniikka
Betonirakenteiden perusteet*
Metalli- ja puurakenteiden perusteet*
Yhdyskuntatekniikka
Maarakennus*
Vesitekniikka*
Ympäristötekniikka
Ympäristönsuojelutekniikka*
Geotekniikka ja pohjarakennus
Geotekniikan perusteet*
Pohjarakennuksen perusteet*

3
3
3
3
8
3
5
3
3
6
3
3
6
3
3
3
3
9
4
5
46

501R10S
501R10B
501R11S
501R11C
TUO2G
501R12S
501R12A
TUO2H
501R13S
501R13B
501R13C
501R20S
501R20B
501R21S
501R21B
501R21C
501R21D
501R22S
501R22C
501R22D
501R22E
501R22G
501R22H

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
Suunnittelu (Suuntautumisena
talonrakennus tai infrarakentaminen)
Liiketoimintaosaaminen
Rakennuttaminen*
Johtaminen
Työlainsäädäntö
Laadun perusteet*
Hankintatoimi
Rakennustyömaan hankinnat
Logistiikan perusteet*
Laite- ja mittaustekniikka
Talotekniikka*
Rakennuskoneet
Rakennustekniikka
Betonirakentaminen ja -teknologia 2
Talonrakennus
Rakennusosat ja täydentävät rakenteet*
Korjausrakentaminen*
Rakennussuunnittelu*
Rakennetekniikka
Betoni- ja muuratut rakenteet, suunnittelu *
Puurakenteiden suunnittelu*
Teräsrakenteiden suunnittelu*
Puurakenteet, projekti*
Rakenteiden mekaniikka 2
**:llä merkittyjen opintojaksojen toteutus rakennesuunnittelijan pätevyyden saamiseksi,
toteutus pienryhmässä projektiopintoina

3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
3
3
10
4
3
3
12
5
3
4
5**
6**

501R30S
501R30C
501R30D
501R30E

Yhdyskuntatekniikka
Tietekniikan perusteet
Sillanrakennus
Tie- ja liikennetekniikka

22
3
3
4
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3. lv
1. - 3. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. - 2. lv
2. lv
2.–3. lv
2. lv
2. lv
2. lv
1. lv
2. lv

3. lv
3.–4. lv
3. - 4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
2.–3. lv
3.–4. lv
2. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
4. lv
4. lv

2. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
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501R30F
501R30G
501R30H
501R30I
501R31S
501R31B
501R31C
501R31D
501R32S
501R32C
501R32D
501R35S
501R35A

Tien kunnossapito
Tierakenteen parantaminen
Katusuunnittelu
Päällystetekniikka
Ympäristötekniikka
Vesihuolto
Ympäristörakentaminen
Vesistöjen kunnostus
Geotekniikka ja pohjarakennus
Pohjarakennuksen ja geotekniikan syventävä jakso
Routatekniikka
Projektiopinnot
Low Energy Construction Project

3
3
3
3
12
5
4
3
6
3
3
6
6

3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv

Työmaan tuotannon ohjaus
(Suuntautumisena talonrakennus tai
infrarakentaminen)
Tuotantopainotteisesti suuntaavat opiskelijat valitsevat
syventävistä opinnoista vähintään 16 opintopistettä.
30 opintopistettä syventävistä opinnoista suoritetaan
seuraavasti:
501R40S
501R40A
501R40B
501R40C
501R40D
501R50S

Työpaikkaopinnot
Opiskelu tapahtuu työmaalla työmaaprojekteina
Työmaan ja tuotannon suunnittelun projekti
Aikataulun sekä kustannusten suunnittelun ja ohjauksen projekti
Työmaajohtamisen sekä tehtäväsuunnittelun ja -ohjauksen projekti
Rakennustyömaan hankinnan ja logistiikan projekti

30

Rakennussuunnittelu
(Ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettava opintokokonaisuus)

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli - ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

50004
50004E
50004F
50004G

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3

50005
50005A

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
*Selite: Opintojakso on kokonaan tai osittain virtuaaliopintoja. Opetusmenetelmän tarkempi kuvaus on ilmoitettu toteutuksessa Winhalla.

7

3. lv

8

3. lv

7

3. lv

8

3. lv

30

2.–4. lv

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15

30
9
9
12

1. lv
2. lv
3. lv

15
15

4. lv
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Perusopinnot
Ammattikorkeakoulun yhteiset
perusopinnot
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

75 op
15 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Kaikille pakolliset yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen.
Lisäksi yhteisissä perusopinnoissa painottuvat opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
on esitelty opinto-oppaan luvussa 4.
Koulutusohjelman perusopinnot
opintokokonaisuus
TUO6 Opiskeluvalmiudet

60 op
3 op 1. lv

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oppilaitoksen tiloihin ja toimintoihin ja antaa yleiskuva ammattialan opinnoista ja tulevista työtehtävistä.
Opintojaksot
TUO6A Tekniikan alan		 3 op 1. lv
orientoivat opinnot
opintokokonaisuus
50001 Kielet ja viestintä

12 op 2.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on syventää ja kehittää työ- ja yhteisöelämässä tarvittavia suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoja sekä tehostaa viestintäaineiden integrointia ammattiaineisiin. Pyrkimyksenä
on, että opiskelijalla on luonteva ja myönteinen
suhtautuminen kielen käyttöön, kielialueen kulttuuriin ja kielen jatkuvaan kehittämiseen ja että
hän tottuu arvioimaan oppimaansa, ottaa vastuuta opiskelustaan ja pystyy toimimaan kohdekielellä työelämän viestintätilanteessa. Sisältö
koostuu suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista.
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Opintojaksot
50001A Suomi		
50001B Svenska för		
högskoleingenjörer
50001C English Communication		
Skills for Engineering
50001D Professional English for		
Engineering
opintokokonaisuus
50002 Matematiikka

3 op 2. lv
3 op 3. lv
3 op 2. lv
3 op 3. lv

15 op 1.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Matematiikan opintojen yleisenä päämääränä
on saavuttaa sellainen matemaattinen kypsyys,
että uusien kehittyneiden menetelmien oppiminen tulee mahdolliseksi alati muuttuvassa työelämässä. Keskeisiä tavoitteita ovat valmius matemaattiseen kommunikointiin, kyky analysoida
ja tehdä johtopäätöksiä, taito käyttää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja apuvälineitä,
sekä matematiikan luonteen laaja-alainen ymmärtäminen.
Matematiikan perusopinnoissa opitaan myös
ratkaisemaan laskennallisesti työläitä perusongelmia tietokoneen ja laskimen avulla, mikä helpottaa käytännön suunnittelu- ja työtehtävien
käsittelyä.
Alla mainittujen opintojaksojen menestyksekäs suorittaminen takaa riittävän matemaattisten menetelmien hallinnan soveltavia opintoja ja käytännön laskentatehtäviä varten. Näiden
menetelmien osaaminen on välttämätöntä
myös modernien laskentaympäristöjen tehokkaalle käytölle.
Lukion pitkän matematiikan suorittaneille
suositellaan opintojaksoja:
50002AL Algebra ja geometria
(laaja matematiikka)
50002BL Lineaarialgebra
(laaja matematiikka)
50002CL Differentiaalilaskenta
(laaja matematiikka)
50002DL Integraalilaskenta ja sovellukset
(laaja matematiikka)
Lukion lyhyen matematiikan suorittaneille tai
ammatillisen väylän kautta tulleille opiskelijoille
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suositellaan opintojaksoja:
50002A
50002B
50002C
50002D

muodostaen välttämättömän pohjan tekniikan
menestykselliselle opiskelulle ja ymmärtämiselle.

Algebra ja geometria
Lineaarialgebra
Differentiaalilaskenta
Integraalilaskenta ja sovellukset

sekä lisäksi Valmentava matematiikka -opintojaksoa ja Matematiikan klinikkaan osallistumista. Valmentava matematiikka -opintojakso sisältyy vapaasti valittaviin opintoihin.
Opintojaksot
50002A
Algebra ja geometria		4 op 1. lv
50002AL Algebra ja geometria
(laaja matematiikka)		4 op 1. lv
50002B
Lineaarialgebra		4 op 1. lv
50002BL Lineaarialgebra
(laaja matematiikka)		4 op 1. lv
50002C
Differentiaalilaskenta		4 op 2. lv
50002CL Differentiaalilaskenta		4 op 2. lv
(laaja matematiikka)
50002D Integraalilaskenta ja		3 op 2. lv
sovellukset
50002DL Integraalilaskenta ja		3 op 2. lv
sovellukset
(laaja matematiikka)
VV2G
Valmentava matematiikka		3 op 2. lv
VV2I
Opiskelijatoiminta		 3.–6. op
(koskee Matematiikan
klinikkaan osallistuvia)
opintokokonaisuus
50003 Fysiikka ja kemia

15 op 1.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys fysiikan ja kemian maailmankuvasta. Opiskelija tutustuu tärkeimpiin tekniikan
perustana oleviin fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin sekä niiden analysointiin teoreettisesti ja kokeellisesti. Opintokokonaisuuteen kuuluva Geofysiikan perusteet -opintojakso käsittelee erityisesti
sellaisia maapallon, sen ilmakehän ja magneettikentän ominaisuuksia ja ilmiöitä, joilla on merkitystä mittaus- ja kartoitustekniikassa. Opintokokonaisuuden tarjoamat tiedot kuuluvat jokaisen
ammattikorkeakouluinsinöörin perussivistykseen

Opintojaksot
50003A Fysiikan perusteet 1		
50003H Rakennusfysiikka		
50003D Fysiikan laboratoriot		
50003I Kemia		
opintokokonaisuus
50006 Tietotekniikka

4
5
3
3

op
op
op
op

1.
3.
2.
3.

lv
lv
lv
lv

6 op 1.–2. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelija tietokoneen käyttöön ammatillisen
kehityksen tukena. Hän saa valmiuden rakentamisen eri alojen tietokoneavusteisen suunnittelun opiskeluun.
Opintojaksot
50006A Tietotekniikan perusteet 3 op 1. lv
TUO2C CAD 1
3 op 1.–2. lv
opintokokonaisuus
50009 Mekaniikka 		

9 op 1.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee ne lujuusopin ja sauvarakenteiden
statiikan perustiedot, jotka ovat tarpeen rakennusinsinöörin ammatissa. Hän osaa laskea tavanomaisten staattisesti kuormitettujen sauvarakenteiden voimasuureet, sauvarakenteiden
keskeiset sisäiset jännitykset sekä tavallisimmat
muodonmuutokset eli mitoittaa yksinkertaisen
sauvarakenteen. Rakenteiden mekaniikka 2 toteutetaan joka toinen vuosi ja on pakollinen rakennesuunnitteluun suuntautuvalle.
Opintojaksot
TUO2D Mekaniikan perusteet
3 op 1.–2. lv
TUO2E Lujuusoppi
3 op 1.–2. lv
50009A Rakenteiden mekaniikka 3 op
2. lv
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Ammattiopinnot

105 op

Pakolliset ammattiopinnot

59 op

Syventävät opinnot

46 op

opintokokonaisuus
501R10 Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

15–18 op 2.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen toimintaan sekä yrittäjyyteen, yritysmuotoihin ja yrityksen toimintaan
kansantaloudessa. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee yrityksen organisoinnin, liiketoiminnan periaatteet ja markkinoinnin sekä niihin liittyvät keskeiset teoriat ja mallit. Opiskelija tietää
rakentamisen yritysten mahdollisuudet ja rakennusprojektin toimintatavat ja siihen liittyvät sopimuskäytännöt. Lisäksi opiskelija tuntee
yrityksen kustannuslaskennan ja sen tuotannonsuunnittelun perusteet.
Pakolliset opintojaksot
YR1B Liiketoiminta ja sen
3 op 2.–3. lv
suunnittelu
YR1C Taloushallinnon perusteet 3 op 2.–3. lv
YR1D Markkinoinnin perusteet 3 op 2.–4. lv
YR1S Rakennusalan yrittäjyys, 3 op 3.–4. lv
			
kustannuslaskenta
501R10A Rakentamistalouden
3 op 2.–3. lv
perusteet		

sa käsitellään myös työturvallisuutta ja ympäristöä sekä työlainsäädäntöä ja työsuhdeasioita. Laatujärjestelmien tunteminen kuuluu osana
laatujohtamiskulttuuriin.
Pakolliset opintojaksot
501R11A Johtaminen ja
3 op 3. lv
esimiestoiminta
501R11B Rakennusalan työ- ja 3 op 3.–4. lv
ympäristöturvallisuus
Syventävät opintojaksot
501R11C Työlainsäädäntö
3 op 3.–4. lv
(toteutus joka
toinen vuosi)
TUO2G Laadun perusteet
3 op 3.–4. lv
(yhteinen kone- ja
tuotantotekniikan kanssa)
syventävä opintokokonaisuus
501R12S Hankintatoimi
0-6 op 2.–4. lv
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija tuntee hankintatoimen perusteet ja sopimuskäytännöt. Osaa opastettuna laatia hankintasuunnitelman sekä ohjata ja valvoa sen mukaisia
hankintoja. Opiskelija tuntee logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa.

3 op 3. lv

Opintojaksot
501R12A Rakennustyömaan
3 op. 3.–4. lv
hankinnat		
(toteutus joka toinen vuosi)
TUO2H Logistiikan perusteet 3 op. 2.–3. lv
(yhteinen kone- ja
tuotantotekniikan kanssa)

6–12 op 1.–4. lv

opintokokonaisuus
501R13 Laite- ja mittaustekniikka 3–9 op 1.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija tuntee esimiestoiminnan periaatteet ja
ymmärtää, mitä vaatimuksia esimiehen ja alaisen yhteistyölle asetetaan. Hänellä on valmiudet
ohjattuna kehittää johtamistaitojaan. Opiskelus-

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija hallitsee rakennustyömailla tehtävät mittaukset, tuntee rakennuskoneet ja niiden käyttökustannukset sekä hallitsee perustiedot
talotekniikasta.

Syventävät opintojaksot
501R10B Rakennuttaminen
opintokokonaisuus
501R11 Johtaminen
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Pakolliset opintojaksot
TUO4A Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet
Syventävät opintojaksot
501R13B Talotekniikka
(toteutus joka
toinen vuosi)
501R13C Rakennuskoneet
opintokokonaisuus
501R20 Rakennustekniikka

3 op 1.–2. lv

3 op 3.–4. lv
3 op 1.–2. lv

8–10 op 1.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelija rakentamisen perusasioihin, betonitekniikkaan ja tekniseen piirtämiseen.
Pakolliset opintojaksot
TUO2F Tekninen piirustus
3 op 1.–2. lv
501R20A Betonirakentaminen ja
5 op 1. lv
–teknologia 1
Syventävä opintojakso
501R20B Betonirakentaminen ja 3 op 3.–4. lv
-teknologia 2
(toteutus joka toinen vuosi)
opintokokonaisuus
501R21 Talonrakennus

3–13 op 1.–3. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija talonrakennuksen perusteisiin, rakennuspiirustusten sisältöön, lainsäädäntöön
sekä rakennusosiin. Lisäksi tavoitteena on, että
opiskelija oppii tuntemaan palo- ja äänitekniikan perusteet, nimikkeistöt sekä osaa laatia rakennusselityksiä.
Pakolliset opintojaksot
501R21A Talonrakennuksen
3 op 1. lv
perusteet		
Syventävät opintojaksot
501R21B Rakennusosat ja
täydentävät rakenteet

4 op 2. lv

501R21C Korjausrakentaminen 3 op 3.–4. lv
toteutus joka
toinen vuosi)
501R21D Rakennussuunnittelu 3 op 3.–4. lv
opintokokonaisuus
501R22 Rakennetekniikka

6–30 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on tavallisimpien rakennusmateriaalien ominaisuuksien
ja käytön oppiminen. Opiskelija tuntee rakennesuunnittelutehtävissä tarvittavat perustiedot. Opiskelija tietää betoni-, teräs- ja puurakenteiden rakennetekniset ominaisuudet sekä
osaa mitoittaa rakenteita ja laatia näiden rakennesuunnitelmat. Tavoitteena on oppia, mistä rakennetaan ja miten rakennetaan. Sovellusohjelmistoja käytetään opetuksen ja opiskelun
tukena.
Pakolliset opintojaksot
501R22A Betonirakenteiden
3 op 2. lv
perusteet
501R22B Metalli- ja puuraken3 op 2. lv
teiden perusteet		
Syventävät opintojaksot
501R22C Betoni- ja muuratut
5 op 3.–4. lv
rakenteet, suunnittelu		
toteutus, joka
toinen vuosi)
501R22D Puurakenteiden
3 op 3.–4. lv
suunnittelu		
(toteutus joka
toinen vuosi)
501R22E Teräsrakenteiden
4 op 3.–4. lv
suunnittelu		
(toteutus joka
toinen vuosi)
501R22G Puurakenteet projekti 5 op 3.–4. lv
(toteutus joka
toinen vuosi)
501R22H Rakenteiden
6 op 3.–4. lv
		
mekaniikka2
(toteutus joka toinen vuosi)
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opintokokonaisuus
501R30 Yhdyskuntatekniikka

6–29 op 1.–2. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tiesuunnittelun ja -rakentamisen
sekä vesitekniikan perusteet ja tuntee maarakennus- ja louhintatekniikan yleiset työmenetelmät.
Pakolliset opintojaksot
501R30A Maarakennus
501R30B Vesitekniikka

3 op 2. lv
3 op 2. lv

Syventävät opintojaksot
501R30C Tietekniikan perusteet
3 op 2 lv
501R30D Sillanrakennus
3 op 3–4 lv
(toteutus joka
toinen vuosi)
501R30E Tie- ja liikennetekniikka 4 op 3–4 lv
(toteutus joka
toinen vuosi)
501R30F Tien kunnossapito
3 op 4. lv
(toteutus joka
toinen vuosi)
501R30G Tierakenteen
3 op 3.–4.- lv
parantaminen		
(toteutus joka
toinen vuosi)
501R30H Katusuunnittelu
3 op 3.–4. lv
(toteutus joka
toinen vuosi)
501R30I Päällystetekniikka
3 op 3.–4. lv
(toteutus joka
toinen vuosi)
opintokokonaisuus
501R31 Ympäristötekniikka

3–15 op 2.–4. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija tuntee rakennusalaan kuuluvien ympäristöasioiden lainsäädäntöä ja oppii hallitsemaan
ympäristörakentamisen periaatteet sekä vesihuollon yksikköoperaatiot.
Pakolliset opintojaksot
TUO2I Ympäristötekniikka
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3 op 2. lv

Syventävät opintojaksot
501R31B Vesihuolto
5 op 3.–4. lv
(toteutus joka
toinen vuosi)
501R31C Ympäristörakentaminen 4 op 3.–4. lv
(toteutus joka
toinen vuosi)
501R31DVesistöjen kunnostus
3 op 3.–4. lv
(toteutus joka
toinen vuosi)
opintokokonaisuus
501R32 Geotekniikka ja
pohjarakennus

9–15 op 1.–2. lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija tietää geologian perusasiat ja maa-ainesten erilaiset geotekniset ominaisuudet ja osaa
tavanomaisimmat geotekniset laskelmat, sekä
hallitsee pohjarakennusalalla yleisesti käytettyjen
rakenteiden ja perustamistapojen suunnitteluperusteet ja työmenetelmät.
Pakolliset opintojaksot
501R32A Geotekniikan
perusteet
501R32B Pohjarakennuksen
perusteet

4 op 1. lv
5 op 2. lv

Syventävät opintojaksot
501R32C Pohjarakennuksen ja 3 op 3.–4. lv
geotekniikan syv. jakso
(toteutus joka
toinen vuosi)
501R32D Routatekniikka
3 op 3.–4. lv
(toteutus joka
toinen vuosi)
opintokokonaisuus
501R35S Projektiopinnot

6 op 4. lv

Tavoite ja sisältö
Suunnitteluprojektin tarkoitus on kehittää opiskelijan kykyä toimia suunnitteluprojekteissa osana projektiryhmää sekä antaa syventävää tietoa
projektin teknisestä aihealueesta.
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Opintojakso
501R35A Rakennustekniikan
6 op 4. lv
suunnitteluprojekti 		
opintokokonaisuus
501R40S Työpaikkaopinnot
(Tuotantopainotteiset opinnot)

30 op 3. lv

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäisesti laatimaan ja toteuttamaan rakennustyömaan
ohjaukseen liittyviä suunnitelmia. Opiskelija perehtyy ammattiinsa kuuluviin työtehtäviin työpaikalla työnjohtajan tai esimiehen johdolla
haastattelemalla työnjohdon henkilöitä, seuraamalla heidän työskentelyään ja mahdollisuuksien mukaan osallistumalla siihen. Opiskelija toimii apuna päivittäisissä työtehtävissä ja oppii
tuntemaan tulevaan ammattiinsa kuuluvat työtehtävät.
Opiskelija syventyy työpaikalla tai työmaalla
tulevaan ammattiinsa kuuluviin esimiestaitoihin
ja -tehtäviin osallistumalla ryhmän toimintaan ja
johtamiseen. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan tulevaan ammattiinsa kuuluvat tuotannon suunnittelun ja tuotannon ohjauksen tehtävät sekä osaa soveltaa taitojaan
käytännön työtilanteissa.
Opintojaksot
501R40A Työmaan ja tuotannon 7
suunnittelun projekti
501R40B Aikataulun ja kus8
tannusten suunnittelun
ja ohjauksen projekti
501R40C Työmaajohtamisen ja 7
tehtäväsuunnittelun ja
-ohjauksen projekti
501R40D Rakennustyömaa
8
hankinnan ja logistiikan
projekti

op 3.–4. lv
op 3.–4. lv
op 3.–4. lv
op 3.–4. lv

opintokokonaisuus
501R50S Rakennussuunnittelu
30 op 3.–4. lv
(Toteutetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti opiskelemalla ulkomaisessa oppilaitoksessa)

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
osaa suunnitella rakennuksia ja ymmärtää arkkitehtisuunnittelun taustan sekä tilaohjelmien ja
esisuunnittelun osuuden. Opiskelija tuntee rakennusmääräysten vaikutuksen suunnitelmiin
sekä sommittelun ja tyylien periaatteet. Hän
osaa laatia tilaohjelmia, hankesuunnitelmia ja
luonnoksia. Lisäksi hän saa kokemusta ulkomaisista opinnoista ja valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä.
Opintojaksot
Opintosuorituksiksi hyväksytään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti kyseisen ulkomaisen oppilaitoksen opintojaksot. Esimerkiksi Tanskan Horsens Polytechnic:n yhden
lukukauden rakennussuunnittelujakso.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita
omasta tai toisista koulutusohjelmista. Opinnot
voivat kuulua koulutusohjelman normaalitarjontaan, esim. toisen suuntautumisvaihtoehdon
opinnot tai ne voivat olla koulutusalan, kampuksen tai koko ammattikorkeakoulun tarjoamia vapaasti valittavia opintojaksoja.
Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksilukea aikaisempia
opintoja. Koulutuspäällikön tulee hyväksyä muut
kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opinnot esitellään opinto-oppaan luvussa neljä. Koulutusohjelmien vapaasti
valittavat opinnot esitellään koulutusohjelmien
yhteydessä.

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot
opintokokonaisuudet
VV1 Kieli- ja viestintäopinnot
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VV2
VV3–VV6

Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Kampuskohtaiset vapaasti
valittavat opinnot

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
30 op
opintokokonaisuus
50004 Harjoittelu

30 op

Tavoite ja sisältö
Harjoittelun tarkoituksena on edistää opetussuunnitelman ydinosaamisalueiden tavoitteiden
toteutumista. Harjoittelu on tavoitteellinen yhteistyöprojekti työelämän kanssa. Se on opetussuunnitelmaan kuuluvaa, luonnollisessa työympäristössä ammattikorkeakoulun henkilökunnan
tai työnantajan tai hänen edustajansa johdolla
ja ohjauksessa työn tekemisen kautta tapahtuvaa tietojen, taitojen ja kokemusten hankintaa.
Opiskelija on työharjoittelupaikallaan vastuullisen työntekijän roolissa. Työharjoittelu tutustuttaa opiskelijaa opiskelemaansa alaan, motivoi
opinnoissa sekä auttaa suuntaamaan opintoja. Harjoitteluun liittyy oppilaitoksen edustajan
suorittama seuranta.
Opintojaksot
50004E Harjoittelu 1
50004F Harjoittelu 2
50004G Harjoittelu 3

Opinnäytetyö

9 op
9 op
12 op

15 op

opintokokonaisuus
50005 Opinnäytetyö
Tavoite ja sisältö
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai se
voi liittyä oman ammattialan tuotesuunnitteluun
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tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla myös tuote.
Opinnäytetyön aiheen tulee olla opiskelijan
aidon mielenkiinnon kohde, ajankohtainen, työelämän problematiikkaa käsittelevä ja linkitettävissä tulevaisuuden työtehtäviin. Opinnäytetyön
avulla opiskelija syventää ammatillista osaamistaan.
Kypsyysnäyte osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa ja perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin.
Opintojaksot
50005A Opinnäytetyö

15 op 4. lv
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Tietotekniikan koulutusohjelma, 240 op
Tietotekniikka-alan asiantuntijaksi
Opiskelu tietotekniikan koulutusohjelmassa antaa tuleville insinööreille ammatillisia valmiuksia ohjelmistotuotantoalan, tietoverkkotekniikan
ja laitesuunnittelun tehtäviin. Työllistymisnäkymät ovat hyviä ja monipuolisia. Koulutuksen tavoitteena on tarjota tulevan ammatin kannalta
riittävät perustiedot tietotekniikan alalla käytettävien ohjelmistojen, laitteiden ja järjestelmien
rakenteesta ja toiminnasta. Teknisen osaamisen
lisäksi työelämä odottaa insinööreiltä itsenäistä ja luovaa ajattelua, laatu- ja talousajattelua,
oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä sekä taitoa
projektiryhmän johtamiseen.
Tietotekniikan insinööri voi sijoittua ohjelmisto- ja elektroniikkateollisuuden erilaisiin suunnittelu-, ylläpito- ja toteutustehtäviin sekä alan
haastaviin asiantuntija- ja koulutustehtäviin.
Työnimikkeesi voi olla esimerkiksi ohjelmistosuunnittelija, elektroniikkasuunnittelija, atksuunnittelija, järjestelmäasiantuntija tai ylläpitoja tukiasiantuntija. Tutkinto antaa myös hyvät
valmiudet oman tietotekniikka-alan yrityksen perustamiseen.
Opiskelu
Tietotekniikan insinööriopintojen laajuus on
240 opintopistettä, joka vastaa 4 vuoden opiskelua. Kahden ensimmäisen vuoden aikana päivitetään matematiikan, fysiikan, tietotekniikan
perusvalmiuksien, kielten ja liiketoimintaosaamisen peruskoulutusta sekä aloitetaan ammattiaineiden opiskelu tulevia suuntautumisvaihtoehtoja mukaillen. Perusopinnot (58 op)
ja pakolliset ammattiopinnot (57 op) ovat kaikille yhteisiä. Kahden viimeisen vuoden opinnot koostuvat valitun suuntautumisvaihtoehdon
opinnoista, joista pakollisia ammattiopintoja on
kummassakin suuntautumisvaihtoehdossa 45
ja valinnaisia ammattiopintoja 20 opintopistettä. Toisen opiskeluvuoden lopulla valitaan suuntautumisvaihtoehdoksi joko ohjelmisto- tai laitetekniikka.
Suuntautumisvaihtoehdot
Ohjelmistotekniikka
Ohjelmistotekniikan opiskelussa keskitytään ohjelmistojen teknisiin ratkaisuihin - opiskellaan
mm. ohjelmointia, ohjelmistojen suunnittelua,

tiedonhallintaa ja tietokantoja sekä uusia mobiiliteknologioita. Ohjelmistotekniikkaa opiskelleena opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja
rakentaa ohjelmistoja asiakkaan vaatimusten
mukaisesti sekä toimia erilaisissa ohjelmistoprojekteissa eri rooleissa.
Laitetekniikka
Laitesuunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa voit keskittyä erityisesti mittausjärjestelmien
suunnittelutehtäviin sekä tietoverkkoasiantuntijaksi. Laitetekniikan opinnoissa tärkeitä opintokokonaisuuksia ovat laitesuunnittelu, mittaustekniikka ja laiteläheinen ohjelmointi. Opintojen
tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet,
joiden avulla hän pystyy toimimaan erilaisissa
työelämän rooleissa. Tehtävät voivat liittyä mm.
tuotekehitykseen, tekniseen myynti- ja ostotoimintaan, huolto- ja ylläpitotehtäviin sekä koulutukseen.
Valinnaiset ammattiopinnot tietoverkot ja tietoliikennejärjestelmät tarjotaan kummallekin suuntautumisvaihtoehdolle. Perusopintojen ja ammattiopintojen lisäksi tutkintoon sisältyy vapaasti
valittavia opintoja (15 op), jotka voivat koostua
tietotekniikan koulutusohjelman, RAMKin muiden
koulutusohjelmien opinnoista tai muiden korkeakoulujen tai yliopistojen opinnoista.
Harjoittelu ja opinnäytetyö
Tutkintoon sisältyy pääsääntöisesti kesäisin
suoritettava 20 viikon mittainen ammattitaitoa edistävä työharjoittelu (30 op). Harjoittelun
tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Työharjoittelun
avulla on myös mahdollisuus kartuttaa kansainvälisyyttä suorittamalla työharjoittelu kansainvälisissä yhteistyöorganisaatioissa.
Viimeisen opiskeluvuoden aikana tehdään 15
op:n laajuinen opinnäytetyö, jolla osoitetaan valmiudet soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä tai työelämän kehittämisessä. Opinnäytetyöhön sisältyy
kypsyysnäyte, joka osoittaa hyvää suomen kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä opinnäytetyön
aihepiiriin.
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Tietotekniikan koulutusohjelma 504T
Ajoitussuunnitelma
Lukuvuosi/Lukukausi

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen *
Viestintä
Lappi osana EU:ta *
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet*

58
15
3
3
3
3
3

1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
2. lv

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT
Kieliopinnot
Suomi
Svenska för högskoleingenjörer
English Communication Skills for Engineering
Professional English for Engineering*
Matematiikka
Algebra ja Geometria
Lineaarialgebra
Differentiaalilaskenta
Intergraalilaskenta ja sovellukset
Tilastot ja todennäköisyys
Fysiikka
Fysiikan perusteet 1
Fysiikan perusteet 2
Fysiikan laboraatiot

43
12
3
3
3
3
18
4
4
4
3
3
13
5
5
3

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
Tietotekniset perusvalmiudet
Tietotekniikan perusteet
Orientoivat opinnot
Johdatus ohjelmointiin
Tietoverkkotekniikka* (CNA1)
Laitetekninen osaaminen
Sähkötekniikan perusteet (sis.
Sähköturvallisuuden)
Elektroniikan perusteet
Digitaalitekniikan perusteet
Tietoliikennejärjestelmien perusteet
Ohjelmistotekninen osaaminen
C ohjelmointi
WWW-ohjelmointitekniikat
UNIX käyttöjärjestelmä
Tietokantojen perusteet
Tietoturva- ja projektiosaaminen
Projektitoiminta
Tietoturvan perusteet
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Taloushallinnon perusteet
Markkinoinnin perusteet
ICT-alan organisaatiot ja yritystoiminta*

122
57
12
3
3
3
3
13

Opintokokonaisuus/-jakso

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

50001
50001A
50001B
50001C
50001D
50002
50002A/AL
50002B/BL
50002C/CL
50002D/DL
ICT1D
50003
50003A
50003B
50003D

ICT2
ICT1I
TUO6A
ICT1B
ICT1C
504T30
504T30A
504T30B
504T30C
504T30D
504T31
504T31A
504T31B
504T31C
504T31D
504T32
504T32A
504T32B
YR1
YR1B
YR1C
YR1D
YR1U
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Laajuus
op

Koodi

2. lv
2. lv
2. lv
3. lv
1. lv
1. lv
2. lv
2. lv
1. lv
1. lv
2. lv
2. lv

1. lv
1. lv
1. lv
1. lv

4

1. lv

3
3
3
12
3
3
3
3
8
5
3
12
3
3
3
3

2. lv
1. lv
2. lv
1. lv
2. lv
2. lv
2. lv
2. lv
1. lv
4. lv
2. lv
4. lv
4. lv
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504T33
504T33A
504T33B
504T33C
504T33D
504T33E
504T34
504T34A
504T34B
504T34C
504T34D
504T34E
504T35
504T35A
504T35B
504T35C
504T36
504T36A
504T36B
504T36C
504T36D
504T36E
504T37
504T37A
504T37B
504T38
504T38A
504T38B
504T38C
504T39
504T39A
504T39B

504T40
504T40A
504T40B
504T40C
504T41
504T41A
504T41B
504T41C
504T41D
504T42
504T42A
504T42B
504T43
504T43A
504T43B
504T21
504T21A
504T21B

OHJELMISTOTEKNIIKAN
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO
Sve:n pakolliset ammattiopinnot
Ohjelmointi
Tietorakenteet ja algoritmit
Tekninen laskenta ja ohjelmointi
Olio-ohjelmoinnin perusteet
C++ -ohjelmointi
Java -ohjelmointi
Systeemityö
Oliosuunnittelu ja -analyysi
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Hajautetut sovellukset
Ohjelmistotestaus
Käytettävyys
Mobiiliohjelmointi
Mobiiliohjelmoinnin perusteet
Mobiili Windows ohjelmointi
Symbian ohjelmointi
Sve:n valinnaiset ammattiopinnot
Edistynyt ohjelmointi
Windows ja .NET -ohjelmointi
Tietokantaohjelmointi
Edistynyt Java-ohjelmointi
Edistynyt C++-ohjelmointi
Edistynyt .NET-ohjelmointi
Tietoturva
Diskreetti matematiikka ja salausmenetelmät
Tietojärjestelmät ja tietoturva
Graafiset käyttöliittymät
Tietokonegrafiikka
Virtuaalitodellisuus ja ohjelmointi
Käyttöliittymien suunnittelu
Projektiosaaminen
Ohjelmistotuotannon projekti ja laadunhallinta
Ohjelmistoseminaari
LAITETEKNIIKAN
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO
Sve:n pakolliset ammattiopinnot
Sähkötekniikka
Signaalit ja muutosilmiöt
Sähkötekniikan muutokset
Tekninen laskenta ja ohjelmointi
Elektroniikka
Tekninen fysiikka
Elektroniikka
Elektroniikan laboraatiot
Tietoteknisen järjestelmän suunnittelu
Tiedonsiirtotekniikka
Tiedonsiirtotekniikka
Tiedonsiirtotekniikan laboraatiot
Digitaalitekniikka
Digitaalitekniikka
Digitaalitekniikan laboraatiot
Sve:n valinnaiset ammattiopinnot
Laiteläheinen ohjelmointi
Tietoliikennejärjestelmien ohjelmointi
Sulautetut järjestelmät

65
45
18
3
3
3
5
4
17
3
5
3
3
3
10
3
3
4
20
16
4
3
3
3
3
10
7
3
9
3
3
3
10
7
3
65
14
6
5
3
16
4
6
3
3
9
6
3
6
3
3
20
15
3
6

3. lv
2. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv

3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv

3. lv
3. lv
2. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv
3. lv

3.–4. lv
3.–4. lv
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504T21C
504T21D
504T44
504T44A
504T44B
504T44C
504T44D
504T45
504T45A
504T45B
504T45C
504T45D

Digitaalinen signaalinkäsittely
VHDL-synteesi
Laitesuunnittelu
Piirisimulointi
Piirilevyn suunnittelu
Tietotekniikan erikoistyö / projekti
CE-norminmukaisuus
Mittaustekniikka
Mittaustekniikka
Säätö- ja automaatiotekniikka
Tiedonkeruutekniikat
Radiotekniikka, telemetria, etätunnistus

3
3
15
3
3
5
4
15
5
3
3
4

3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOILLE TARJOTTAVAT VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
504T46
504T46A
504T46B
504T46C
504T46D

Tietoverkot ja tietoliikennejärjestelmät
Reititinverkot (CNA 2)
Internetverkkojen tekniikat (CNA 3)
Laajaverkot (CNA 4)
Tietoliikennejärjestelmät

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli - ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

30
9
9
12
15
15

50004
50004E
50004F
50004G
50005
50005A

* Selite: Opintojakso on kokonaan tai osittain
virtuaaliopintoja. Opetusmenetelmän tarkempi
kuvaus on ilmoitettu toteutuksessa Winhalla.
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14
3
3
3
5

3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv
3.–4. lv

4. lv
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Perusopinnot
Ammattikorkeakoulun yhteiset
perusopinnot
opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

58 op
15 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Kaikille pakolliset yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen.
Lisäksi yhteisissä perusopinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
on esitelty opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot

43 op

Koulutusohjelman perusopintojen tavoitteena on tarjota tietotekniikan insinööriopiskelijalle luonnollinen matemaattis-luonnontieteellisen
osaamisen pohjan ja kielten opintojen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle kansainvälistyvän
elinkeino- ja työelämän asiantuntijatehtävissä
tarvittava kieli- ja viestintätaito

50001D Professional English for
3 op 3. lv
Engineering		
opintokokonaisuus
50002 Matematiikka

18 op

Tavoite ja sisältö
Matematiikan opintojen yleisenä päämääränä on
saavuttaa sellainen matemaattinen kypsyys, että
uusien kehittyneiden menetelmien oppiminen tulee mahdolliseksi alati muuttuvassa työelämässä. Keskeisiä tavoitteita ovat valmius matemaattiseen kommunikointiin, kyky analysoida ja tehdä
johtopäätöksiä, taito käyttää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja apuvälineitä, sekä matematiikan luonteen laaja-alainen ymmärtäminen.
Matematiikan perusopinnoissa opitaan myös ratkaisemaan laskennallisesti työläitä perusongelmia
tietokoneen ja laskimen avulla, mikä helpottaa
käytännön suunnittelutehtävien käsittelyä.

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on syventää ja kehittää työ- ja yhteisöelämässä tarvittavia suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoja sekä tehostaa viestintäaineiden integrointia ammattiaineisiin. Pyrkimyksenä
on, että opiskelijalla on luonteva ja myönteinen
suhtautuminen kielen käyttöön, kielialueen kulttuuriin ja kielen jatkuvaan kehittämiseen ja että
hän tottuu arvioimaan oppimaansa, ottaa vastuuta opiskelustaan ja pystyy toimimaan kohdekielellä työelämän viestintätilanteessa. Sisältö koostuu
suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista.

Perusopintojaksot
50002AL Algebra ja geometria
(laaja matematiikka)
50002BL Lineaarialgebra
(laaja matematiikka)
50002CL Differentiaalilaskenta
(laaja matematiikka)
50002DL Integraalilaskenta ja sovellukset
(laaja matematiikka)
on tarkoitettu ensisijaisesti niille suunnittelutehtäviin tähtääville opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet lukion pitkän matematiikan oppimäärän.
Lukion lyhyen matematiikan suorittaneille tai ammatillisen väylän kautta tulleille
opiskelijoille suositellaan opintojaksoja
50002A Algebra ja geometria
50002B Lineaarialgebra
50002C Differentiaalilaskenta
50002D Integraalilaskenta ja sovellukset
sekä lisäksi Valmentava matematiikka –opintojaksoa ja Matematiikan klinikkaan osallistumista.

Opintojaksot
50001A Suomi
50001B Svenska för
högskoleingenjörer
50001C English Communication
Skills for Engineering

Opintojaksot
50002A/AL Algebra ja geometria
50002B/BL Lineaarialgebra
50002C/CL Differentiaalilaskenta
50002D/DL Intergraalilaskenta
ja sovellukset

opintokokonaisuus
50001 Kieliopinnot

12 op

3 op 2. lv
3 op 2. lv
3 op 2. lv

4
4
4
3

op
op
op
op

1.
1.
2.
2.

lv
lv
lv
lv
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ICT1D

Tilastot ja
todennäköisyys
		
opintokokonaisuus
50003 Fysiikka

3 op 1. lv

17 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa
opiskelijalle käsitys fysiikan ja kemian maailmankuvasta. Opiskelija tutustuu tärkeimpiin
tekniikan perustana oleviin fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin sekä niiden analysointiin teoreettisesti ja kokeellisesti. Opintokokonaisuuden
tarjoamat tiedot kuuluvat jokaisen ammattikorkeakouluinsinöörin perussivistykseen muodostaen välttämättömän pohjan tekniikan menestykselliselle opiskelulle ja ymmärtämiselle.
Opintojaksot
50003A Fysiikan perusteet 1
50003B Fysiikan perusteet 2
50003D Fysiikan laboratoriot

Ammattiopinnot

5 op 1. lv
5 op 2. lv
3 op 2. lv

122 op

Koulutusohjelman ammattiopinnot

57 op

opintokokonaisuus
ICT2 Tietotekniset perusvalmiudet

12 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa tietotekninen perusosaaminen. Opiskelijat tuntevat tietokonelaitteistojen ja lähiverkon toiminnan,
sekä hallitsevat yleisimpien käyttöjärjestelmien
perustoiminnot. Opiskelija tuntee rakenteiden ohjelmoinnin peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä
vuorovaikutteisen ohjelman toteuttamisessa.
Opintojaksot
ICT1I
Tietotekniikan perusteet 1 3 op 1. lv
TUO6A Orientoivat opinnot
3 op 1. lv
ICT1B
Johdatus ohjelmointiin
3 op 1. lv
ICT1C
Tietoverkkotekniikka
3 op 1. lv
		
opintokokonaisuus
504T30 Laitetekninen osaaminen
13 op
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Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on johdatella
opiskelija laitetekniikkaan. Opiskelija ymmärtää,
että laitetekniikka on moninainen kokonaisuus
sähköisiä virtapiirejä, joiden informaatio voi olla
analogista tai digitaalista. Edelleen opiskelijalle syntyy näkemys informaation siirtomenetelmistä ja –tekniikoista sekä tietoliikenne tekniikasta yleensä.
Opintojaksot
504T30A Sähkötekniikan perusteet 4 op 1. lv
(sis. sähköturvallisuuden)		
504T30B Elektroniikan perusteet
3 op 2. lv
504T30C Digitaalitekniikan perusteet 3 op 1. lv
504T30D Tietoliikennetekniikan
3 op 2. lv
perusteet
opintokokonaisuus
504T31 Ohjelmistotekninen osaaminen
12 op
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on johdatella opiskelija ohjelmistotekniikan osaamisalueelle. Opiskelija syventää oppimaansa rakenteisen
ohjelmoinnin osaamista, sekä hallitsee Web-ohjelmoinnin ja tietokantojen suunnittelun ja toteutuksen perusteet. Käyttöjärjestelmä opintojaksolla
perehdytään käyttöjärjestelmän hallintaan.
Opintojaksot
504T31A C ohjelmointi
504T31B WWW-ohjelmointitekniikat
504T31C UNIX käyttöjärjestelmä
504T31D Tietokantojen perusteet
opintokokonaisuus
504T32 Tietoturva- ja projektiosaaminen

3 op 1.
3 op 2.
3 op 2.
3 op 2.

lv
lv
lv
lv

8 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee projektin sisäisen ja ulkoisen
ohjauksen, laadunvalvonnan perusteet, sekä dokumentoinnin. Projekti toteutetaan mahdollisesti
yhteistyössä tietotekniikan alan yritysten kanssa.
Opiskelija ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen yrityksille, julkisille laitoksille, sekä yksityisil-
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le tietoverkkojen käyttäjille. Opiskelija tietää standardin mukaiset menettelyt, miten tietoturva-asiat
laitetaan kuntoon ja niitä ylläpidetään yrityksissä
ja julkisen hallinnon laitoksissa. Opiskelija tuntee
pääpiirteet teknisestä tietoturvasta: palomuuri, virustorjunta, salausmenetelmät, digitaalinen allekirjoitus, käyttäjätunnistus.
Opintojaksot
504T32A Projektitoiminta
504T32A Tietoturvan perusteet

5 op 2. lv
3 op 1. lv

opintokokonaisuus
YR1 Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

12 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa perustiedot liiketoimintaosaamisesta ja yrittäjyydestä. Hän ymmärtää liiketoimintaosaaminen merkityksen yritysten ja organisaatioiden toiminnassa. Hän perehtyy taloudellisen
toiminnan peruskäsitteisiin ja ymmärtää, miten
yritys toimii ja mikä merkitys markkinoinnilla ja
taloushallinnolla on organisaatioiden toiminnalle.
Hän tutustuu oman alansa yrittäjyyteen, yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja oivaltaa yrittäjyyden
yhtenä uravaihtoehtona.
Opintojaksot
YR1B Liiketoiminta ja sen suunnittelu
YR1C Taloushallinnon perusteet
YR1D Markkinoinnin perusteet
YR1U ICT-alan organisaatiot ja
yritystoiminta

3 op 4.
3 op 2.
3 op 4.
3 op 4.

lv
lv
lv
lv

Ohjelmistotekniikan
suuntautumisvaihtoehto

65 op

Pakolliset ammattiopinnot

45 op

opintokokonaisuus
504T33 Ohjelmointi

18 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy erilaisiin lähinnä oliopohjaisiin ohjelmointikieliin sekä tekniikoihin ja kykenee toteuttamaan eri tyyppisiä ohjelmistoja moderneja kehitystyökaluja hyväksi käyttäen.

Oppilas saa hyvät valmiudet osallistua laajoihin tiimityönä tehtäviin ohjelmistohankkeisiin ja
kykenee kartuttamaan osaamistaan myös omaehtoisella opiskelulla. Opintokokonaisuudessa keskitytään C++ ja Java kielien lisäksi ohjelmoinnin yleisiin periaatteisiin sekä esimerkiksi
tietorakenteiden ja algoritmien hallintaa. Tämä
mahdollistaa tarvittaessa myös muiden ohjelmointikielien helpon oppimisen.
Opintojaksot
504T33A Tietorakenteet ja algoritmit 3 op 3. lv
504T32B Tekninen laskenta ja
3 op 3. lv
ohjelmointi		
504T33C Olio-ohjelmoinnin perusteet 3 op 3. lv
504T33D C++ ohjelmointi
5 op 3. lv
504T33E Java ohjelmointi
4 op 3. lv
opintokokonaisuus
504T34 Systeemityö

17 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuudessa perehdytään nykyaikaiseen ohjelmistoprosessiin, ohjelmistojen suunnittelumetodologiaan, erilaisiin suunnittelumenetelmiin ja malleihin sekä niitä tukeviin uusiin
kaupallisiin CASE-työkaluihin. Opintojaksoilla painotetaan ohjelmistokehityksen alkuvaiheita, oliomenetelmiä, kansainvälisiä standardeja sekä yleensä ns. ennakoivaa laatuajattelua.
Kurssit antavat hyvät valmiudet soveltaa tietoja ja taitoja sekä suurten tietojärjestelmien kehityshankkeissa että varsinaisessa ohjelmistotuotannossa.
Opintojaksot
504T34A Olio-suunnittelu ja
3 op 3. lv
analyysi		
504T34B Ohjelmistotuotannon
5 op 3. lv
menetelmät		
504T34C Hajautetut sovellukset
3 op 3. lv
504T34D Ohjelmistotestaus
3 op 3. lv
504T34E Käytettävyys
3 op 3. lv
opintokokonaisuus
504T35 Mobiiliohjelmointi

10 op
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Tavoite ja sisältö
Valinnaisessa opintokokonaisuudessa perehdytään mobiilijärjestelmien ohjelmointiin yleisellä
tasolla sekä yksityiskohtaisemmin Windows ja /
tai Symbian ympäristöissä.

ylläpidetään yrityksissä ja julkisen hallinnon laitoksissa. Opiskelija tuntee pääpiirteet teknisestä
tietoturvasta: palomuuri, virustorjunta, salausmenetelmät, digitaalinen allekirjoitus, käyttäjätunnistus.

Opintojaksot
504T35A Mobiiliohjelmoinnin
perusteet
504T35B Mobiili windows
ohjelmointi
504T35C Symbian ohjelmointi

Opintojaksot
504T37A Diskreetti matematiikka 7 op 3.–4. lv
ja salausmenetelmät		

Valinnaiset ammattiopinnot

3 op 3. lv
3 op 3. lv
4 op 3. lv

20 op

opintokokonaisuus
504T36 Edistynyt ohjelmointi
16 op
		
Tavoite ja sisältö
Ohjelmoinnin syventävillä kursseilla perehdytään perusteellisesti kurssin aiheena olevaan ohjelmoinnin osa-alueeseen. Näitä kursseja suoritettua opiskelija pystyy sujuvasti ottamaan osaa
laajoihin vaativiin ohjelmistojen toteutusprojekteihin. Opiskelijat osaavat suunnitella sekä toteuttaa
relaatiotietokantapohjaisia sovelluksia uusimpia
sovelluskehitystyökaluja hyväksikäyttäen.

504T37B Tietojärjestelmät ja
tietoturva
opintokokonaisuus
504T38 Graafiset käyttöliittymät

3 op 3.–4. lv

9 op

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
tuntee käyttöliittymiin liittyvät standardit ja osaa
suunnitella ergonomisia käyttöliittymiä uusimpia
oliopohjaisia sovelluskehittimiä ja ohjelmointikielien kehitysympäristöjä sekä komponentteja hyväksikäyttäen. Virtuaalitodellisuuden ja ohjelmoinnin opintojaksossa perehdytään näiden taustalla
oleviin tekniikoihin, kuten 3-ulotteiseen tietokonegrafiikkaan ja virtuaalitodellisuudessa toimiviin simulaatiotekniikoihin.

Opintojaksot
504T36A Window ja .NET
4 op 3.–4. lv
ohjelmointi
504T36B Tietokantaohjelmointi
3 op 3.–4. lv
504T36C Edistynyt Java ohjelmointi 3 op 3.–4. lv
504T36D Edistynyt C++ ohjelmointi 3 op 3.–4. lv
504T36E Edistynyt .NET ohjelmointi 3 op 3.–4. lv
opintokokonaisuus
504T37 Tietoturva
10 op

Opintojaksot
504T38A Tietokonegrafiikka
504T38B Virtuaalitodellisuus
ja ohjelmointi
504T38C Käyttöliittymien
suunnittelu

Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee projektin sisäisen ja ulkoisen ohjauksen, laadunvalvonnan perusteet, sekä
dokumentoinnin. Projekti toteutetaan mahdollisesti yhteistyössä tietotekniikan alan yritysten
kanssa. Opiskelija ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen yrityksille, julkisille laitoksille,
sekä yksityisille tietoverkkojen käyttäjille. Opiskelija tietää standardin mukaiset menettelyt, miten tietoturva-asiat laitetaan kuntoon ja niitä

Tavoite ja sisältö
Ohjelmistoprojektien läpiviennin hallinta on yksi
keskeisimpiä ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehdon tavoitteita. Opintokokonaisuuden
suoritettuaan opiskelija osaa toimia ohjelmistoprojektin projektipäällikkönä. Opiskelija oppii
hyödyntämään muissa opinnoissa saamaansa
ohjelmistomenetelmien ja tekniikoiden sekä toteutusvälineiden osaamista. Opiskelija hallitsee
projektin sisäisen ja ulkoisen ohjauksen, laa-

170

opintokokonaisuus
504T39 Projektiosaaminen

3 op 3.–4. lv
3 op 3.–4. lv
3 op 3.–4. lv

10 op
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dunvalvonnan, testauksen sekä dokumentoinnin. Projektit voidaan toteuttaa yhteistyössä ohjelmistoalan yritysten kanssa.
Opintojaksot
504T39A Ohjelmistotuotannon 7 op 3.–4. lv
projekti ja laadunhallinta
504T39B Ohjelmistoseminaari 3 op 3.–4. lv

Laitetekniikan suuntautumisvaihtoehto 65 op
Pakolliset ammattiopinnot

45 op

Pakollisissa ammattiopinnoissa syvennetään
laitetekniikan ammatillisia perusopintoja.
Opinnoissa luodaan vahva sähkötekniikan,
elektroniikan, digitaalitekniikan ja
tietoliikennetekniikan pohja, jonka avulla
opiskelija ymmärtää tietoteknisen laitteen
toimintaperiaatteet.
opintokokonaisuus
504T40 Sähkötekniikka

Opintojaksot
504T40A Signaalit ja muutosilmiöt 6 op 3. lv
504T40B Sähkötekniikan muunnokset 5 op 3. lv
504T40C Tekninen laskenta ja
3 op 2. lv
ohjelmointi

Opintojaksot
504T41A Tekninen fysiikka
504T41B Elektroniikka
504T41C Elektroniikan laboraatiot
504T41D Tietoteknisen järjestelmän
suunnittelu
opintokokonaisuus
504T42 Tiedonsiirtotekniikka
Opintojaksot
504T42A Tiedonsiirtotekniikka
504T42B Tiedonsiirtotekniikan
laboraatiot
opintokokonaisuus
504T43 Digitaalitekniikka

Valinnaiset ammattiopinnot

45 op

Valinnaiset ammattiopinnot 45 op
Sisältävät kolme opintomoduulia, kukin 15 op.
Näitä ovat laiteläheinen ohjelmointi, laitesuunnittelu ja mittaustekniikka. Opiskelija valitsee
tästä tarjonnasta haluamiaan kursseja vähintään
23 op:n verran.
opintokokonaisuus
504T21 Laiteläheinen ohjelmointi

14 op

opintokokonaisuus
504T41 Elektroniikka

Opintojaksot
504T43A Digitaalitekniikka
3 op 3. lv
504T43B Digitaalitekniikan laboraatiot 3 op 3. lv

15 op

Tavoite ja sisältö
Laiteläheisen ohjelmoinnin moduulissa keskitytään tietoliikenne- ja sulautettujen järjestelmien
ohjelmointiin. Näissä opinnoissa hyödynnetään
moderneja tietokoneavusteisessa suunnittelussa
käytettyjä kehitystyökaluja.
Opintojaksot
504T21A Tietoliikennejärjestelmien 3 op 3.–4.
ohjelmointi
504T21B Sulautetut järjestelmät 6 op 3.–4.
504T21C Digitaalinen signaalin
3 op 3.–4.
käsittely
504T21D VHDL-synteesi
3 op 3.–4.

lv
lv
lv
lv

16 op

4
6
3
3

op
op
op
op

opintokokonaisuus
504T44 Laitesuunnittelu
3.
3.
3.
3.

lv
lv
lv
lv

9 op 3. lv

6 op 3. lv
3 op 3. lv

15 op

Tavoite ja sisältö
Laitesuunnittelun moduulissa keskitytään elektronisten laitteiden suunnittelussa käytettyihin
CAD-työkaluihin. Työkalujen oppimisen lisäksi
opintojaksoilla suunnitellaan sovelluksia, joiden
avulla syvennetään ammatillista osaamista.
Opintojaksot
504T44A Piirisimulointi
3
504T44B Piirilevyn suunnittelu 3
504T44C Tietotekniikan projekti/ 5
		
erikoistyö		
504T44D CE-norminmukaisuus 4

op 3.–4. lv
op 3.–4. lv
op 3.–4. lv
op 3.–4. lv

6 op
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opintokokonaisuus
504T45 Mittaustekniikka

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Mittaustekniikan moduulissa kehitetään käytännön mittausjärjestelmiä erilaisiin tarkoituksiin.
Keskeisiä oppisisältöjä ovat mm. langaton mittaaminen ja tiedonkeruu. Näissä opinnoissa tärkeitä sovellusalueita ovat RAMKin strategian
mukaiset painopistealueet, kuten kylmien olosuhteiden hallinta.
Opintojaksot
504T45A Mittaustekniikka
5 op 3.–4. lv
504T45B Säätö- ja
3 op 3.–4. lv
		
automaatiotekniikka
504T45C Radiotekniikka
3 op 3.–4. lv
504T45D Radiotekniikka,
4 op 3.–4. lv
		
telemetria, etätunnistus
opintokokonaisuus
504T46 Tietoverkot ja			
tietoliikennejärjestelmät

14 op

Tavoite ja sisältö
Tietoverkot osiossa opiskelijalle syntyy laaja käsitys nykypäivän tietojärjestelmän rakenteesta,
miten se toimii ja millaisista osajärjestelmistä
se koostuu. Tietoliikennejärjestelmien kohdalla keskitytään nykyaikaisten tietoliikennejärjestelmien ratkaisuihin, joka on erittäin voimakkaasti
kehittyvä sovellusalue.
Opintojaksot
504T46A Reititinverkot (CNA 2) 3 op 3.–4. lv
504T46B Internetverkkojen
3 op 3.–4. lv
tekniikat (CNA 3)
504T46C Laajaverkot
3 op 3.–4. lv
		
(WAN) (CNA 4)
504T46D Tietoliikenne5 op 3.–4. lv
		
järjestelmät

Tavoite ja sisältö
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää opiskelijan ammatillista
osaamista. Niillä opiskelija voi myös täydentää
ja tukea ammattikorkeakoulututkintoa sekä laajentaa sen sisältöä oman kiinnostuksen ja yksilöllisen mieltymyksen mukaan. Yleisten vapaasti
valittavien ja kampuskohtaisten opintojen lisäksi muiden koulutusohjelmien ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia voidaan sisällyttää
vapaasti valittaviin opintoihin. Erityisesti koulutusohjelman valinnaiset ammattiopintoja voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
30 op
opintokokonaisuus
50004 Harjoittelu

Tavoite ja sisältö
Harjoittelun tarkoituksena on edistää
opetussuunnitelman ydinosaamisalueiden
tavoitteiden toteutumista. Harjoittelu on
tavoitteellinen yhteistyöprojekti työelämän
kanssa. Se on opetussuunnitelmaan
kuuluvaa, luonnollisessa työympäristössä
ammattikorkeakoulun henkilökunnan tai
työnantajan tai hänen edustajansa johdolla
ja ohjauksessa työn tekemisen kautta
tapahtuvaa tietojen, taitojen ja kokemusten
hankintaa. Opiskelija on työharjoittelupaikallaan
vastuullisen työntekijän roolissa. Työharjoittelu
tutustuttaa opiskelijaa opiskelemaansa alaan,
motivoi opinnoissa sekä auttaa suuntaamaan
opintoja. Harjoitteluun liittyy oppilaitoksen
edustajan suorittama seuranta.
Opintojaksot
50004E Harjoittelu 1
50004F Harjoittelu 2
50004G Harjoittelu 3
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30 op

9 op 1. kl
9 op 2. kl
12 op 3. kl
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Opinnäytetyö
opintokokonaisuus
50005 Opinnäytetyö

15 op
15 op

Tavoite ja sisältö
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai

se voi liittyä oman ammattialan tuotesuunnitteluun tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla
myös tuote.
Opinnäytetyön aiheen tulee olla opiskelijan aidon mielenkiinnon kohde, ajankohtainen, työelämän problematiikkaa käsittelevä ja linkitettävissä
tulevaisuuden työtehtäviin. Opinnäytetyön avulla
opiskelija syventää ammatillista osaamistaan.
Opintojakso
50005A Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

15 op 4. lv
4. lv
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Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma, 60 op

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (ylempi AMK)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen kohottamiseen ja työelämän muuttuviin tarpeisiin.
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma painottuu ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaneiden insinöörien johtamisvalmiuksien parantamiseen. Lisäksi opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan
omassa työssä ja sen kehittämisessä. Tutkinto on luonteeltaan ja toteutustavoiltaan uudenlainen aikuiskoulutustutkinto, jonka keskeisen
osan muodostaa ammatillinen opinnäytetyö.
Se perustuu työelämään liittyvän kehittämisidean analysoinnille, suunnittelulle ja toteutukselle. Opinnäytetyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.
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Rovaniemen ammattikorkeakoulussa toteutettavan Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelman tavoitteena on tukea Pohjois-Suomelle
ja erityisesti Lapille tärkeiden teknologia-alojen
kehittymistä, osaamisen kasvua ja alan yritysten
kasvuedellytyksiä. Koulutusohjelman tuottama
tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää ja kehittää opiskelijoiden erityisasiantuntemusta ja laajentaa perustutkinnon tuottamaa
ja työelämässä karttunutta ammatillista osaamista. Tutkinto on ensimmäinen tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Lapissa ja se
mahdollistaa alueella työssä olevien insinöörien
jatkokouluttautumisen työn ohessa.
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Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma
Laajuus
op

Ajoitussuunnitelma
Lukuvuosi/Lukukausi

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
Inhimillisten voimavarojen hallinta
Ihmisten johtaminen
Osaamisen johtaminen
Tuloksellinen ja turvallinen johtaminen
Strateginen johtaminen ja muutoksen hallinta
Projektien johtaminen
Tietoturvajohtaminen

25
10
5
5
15
5
5
5

1. lv
1. lk
1. lk
1. lv
2. lk
2. lk
2. lk

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Project Resource Management in Multicultural
Environment
Ennakoinnin menetelmät
Vuorovaikutus työyhteisössä
Aluekehittäminen ja yrittäjyys

5

2. lv

5

3. lk

5
5
5

3. lk
3. lk
1. lk

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

30
30

1.–2. lv
1.–3. lk

Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

599y1
599Y1A
599Y1B
599Y2
599Y2A
599Y2B
599Y2C

599Y3A
599Y3B
599Y3C
801Y3A

599YOPT
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Syventävät ammattiopinnot 25 op
opintokokonaisuus
599Y1
Inhimillisten voimavarojen 10 op 1. lv
hallinta		
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää inhimillisten voimavarojen merkityksen yritysten ja organisaatioiden toiminnallisina ja tuotannollisina resursseina. Hän
tuntee keskeiset ihmisten johtamisen menetelmät ja osaa hyödyntää niitä omassa johtamisessaan. Opiskelija ymmärtää osaamisen hallinnan
merkityksen koko organisaation ja kehittyvän yksikön kannalta. Hän osaa selvittää eri osaamisalueiden osaamisen tasoa sekä laatia osaamista
koskevia kehittämissuunnitelmia niin yksittäisille työntekijöille että työyksiköille.
Opintojakso
599Y1A Ihmisten johtaminen
599Y1B Osaamisen johtaminen

5 op 1. lk
5 op 1. lk

opintokokonaisuus
599Y2
Tuloksellinen ja turvallinen 15 op 1. lv
johtaminen		
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee strategisen johtamisen peruskäsitteet ja –menetelmät sekä meneillään olevan yhteiskunnan ja työelämän muutoksen. Hän
tunnistaa tietoturvan osana omaa johtamistaan
ja osaa ohjata henkilöstöään parhaisiin tietoturvakäytäntöihin. Lisäksi opiskelijalla on kuva monialaisten ja monikulttuuristen projektiympäristöjen hallinnasta.
Opintojakso
599Y2A Strateginen johtaminen ja 5 op 2. lk
muutoksen hallinta
599Y2B Projektien johtaminen
5 op 2. lk
599Y2C Tietoturvajohtaminen
5 op 2. lk
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Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Vapaasti valittavat opinnot tukevat opiskelijan
opinnäytetyön tekemistä ja opiskelijan ammattiosaamisen syventämistä ja laajentamista. Ne
voivat sisältää ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoja, yliopisto- tai muita korkeakouluopintoja, ei kuitenkaan ammattikorkeakoulujen
perusopintoja. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa
määritellään myös vapaasti valittavien opintojen sisältö. Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille seuraavia opintojaksoja vapaasti valittaviin
opintoihin.
Opintojaksot
599Y3A Project Resource Management in Multicultural
Environment
599Y3B Ennakoinnin menetelmät
599Y3C Vuorovaikutus työyhteisössä
801Y3A Aluekehittäminen ja
yrittäjyys

Opinnäytetyö
opintokokonaisuus
599OPT Opinnäytetyö ja
kypsyyskoe

5 op 3. lk
5 op 3. lk
5 op 3. lk
5 op 1. lk

30 op
30 op 1.–2. lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytetyön avulla kykyä hallita työelämään liittyviä tutkimus- ja kehittämistoimia. Niihin kuuluvat kriittinen tiedon hankinta ja
käsittely sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmien
hallinta. Opiskelija kykenee raportoimaan tutkimus- ja kehittämistyönsä tulokset hyvällä suomen
kielellä. Hän osaa esittää tutkimus- ja kehittämistyönsä tulokset ymmärrettävästi ja havainnollisesti. Hän osaa arvioida ja kommentoida kriittisesti
vastaavanlaisia töitä
Opintojakso
599YOPT Opinnäytetyö ja
kypsyyskoe

30 op 1.–3. lk
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Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
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Liiketalouden koulutusohjelma, 210 op

Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan
liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, jonka
tutkintonimike on tradenomi. Koulutus tuottaa
yrityksiin ja julkisyhteisöjen palvelukseen monialaisia, pohjoisen toimintaympäristön sekä kulttuurin tuntevia markkinoinnin ja taloushallinnon
asiantuntijoita.
Liiketalouden koulutusohjelmassa opiskelija
hankkii vankan perustan liiketoimintaosaamiselle. Hänellä on valmiudet hoitaa itsenäisesti erilaisia talouden, hallinnon ja markkinoin-

nin tehtäviä koti- ja kansainvälisillä markkinoilla
toimivissa yrityksissä tai erilaisissa yhteisöissä.
Hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai toisen
palveluksessa toimeenpano-, suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.
Opiskelijat oppivat löytämään ratkaisuja toimivien pk-yritysten kehittämiseksi ja uusien yritysten
perustamiseksi. Opiskelussa painottuvat projektityöskentely, soveltava tutkimus alueen elinkeinoelämän kanssa, erilaisissa verkostoissa toimiminen ja yrittäjyyden edistäminen.
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Liiketalouden koulutusohjelma 301L
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E
301L1
YR1B
YR1C
YR1D
PAL1D
PAL1E
PAL1A
PAL1B
PAL1C
PAL2C
301L10A

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen
Viestintä
Lappi osana Euta
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
Liiketalouden perusopinnot
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Taloushallinnon perusteet
Markkinoinnin perusteet
Kansantalous
Työyhteisössä toimiminen
English at Work
Svenska för yrkeslivet
Tietojenkäsittelyn perusteet
Talous- ja tilastomatematiikka
Rahoitusmatematiikka

45
15
3
3
3
3
3
30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

30IL10
PAL2E
301L10B
PAL2B
301L10C
30IL11
301L11A
301L11B
301L11C
PAL2F
301L11D
301L11E
301L12
301L12A
301L12B
301L12C
PAL2A
301L12D
301L12E
301L12F
301L13
PAL2G
PAL2D
301L13A
301L13B

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
Henkilöstövoimavarat ja yritysjuridiikka
Henkilöstövoimavarojen hallinta
Johtaminen ja esimiestyöskentely
Sopimusoikeus
Liiketoiminnan sääntely
Markkinointi
Asiakkuuksien johtaminen
Logistiset toiminnot
Markkinointiviestintä
Markkinointitutkimus
Business to business –markkinointi
Liiketoimintastrategiat
Laskentatoimi ja verotus
Kirjanpito ja tilinpäätös
Välitön verotus
Välillinen verotus
Liiketoiminnan kannattavuus ja rahoituksen suunnittelu
Rahoitus
Toimintolaskenta
Talouden analysointi, suunnittelu ja ohjaus
Yrityksen viestintä
Yritysviestintä
Työvälineohjelmat
WWW-sivujen laadinta
Business Contacts

105
87
12
3
3
3
3
18
3
3
3
3
3
3
21
3
3
3
3
3
3
3
18
3
3
3
3

301L13C

English in Public Relations

3

3. lv

Genom affärskontakter till framgång

3

2.–3. lv

301L13D
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Laajuus
op

Ajoitussuunnitelma
Lukuvuosi/Lukukausi

1. lv
1. lv
2.–3. lv
1. lv
2. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
2. lv

1. lv
2. lv
1. lv
2.–3. lv
1. lv
1. lv
2. lv
2. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
1. lv
2. lv
2. lv
1. lv
2. lv
3. lv
3. lv
2. lv
1. lv
3. lv
2. lv
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301L14
PAL3A
YR1V
PAL3B
301L15
301L15A
301L15B
301L15C
301L15D
301L15E
301L16
301L16A
301L16B
301L16C
301L16D
301L17
301L17A
301L17B
301L17C
301L17D
301L19
301L19A
301L19B
301D11A
301D11B
801D5D
801D5E
801M6L
801M6K
301L18
301L18A
301L18B
301L18C
301L18D
301D131

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6
301L20
301L20A
301L20B
301L21
301L21A

Soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta
Projektiopinnot
Yrittäjyys palvelualalla
Johdatus opinnäytetyöhön ja tutkimuskirjoittaminen
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
Laskentatoimi
Taloushallinnon tietojärjestelmät
Taloushallinnon tietokannat ja raportointi
Yrityksen tilinpäätös- ja verosuunnittelu
Tilintarkastus
Matemaattinen mallintaminen
Markkinointi
Innovaatiosta tuotteeksi ja kilpailueduksi
Palveluiden markkinointi
Verkkoliiketoiminta
Strageginen asiakkuus ja tiedonhallinta
Johtaminen ja yhteistyö
Muutoksen hallinta
Työsuhdeoikeus ja palkkahallinto
Laadunhallinta
Yhteisöoikeus
Kieliopinnot
Kaupan venäjä
Matkailuvenäjä
Français des affaires
Français du tourisme
Deutsch im Tourismus
Geschäflich in Deutschland
El español de los negocios
El español de turismo
Muut vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Yrityksen arvot ja etiikka, verkko-opintojakso
Yrityksen riskienhallinta, suomi ja eng. kirjatentti
Grundkontakter i affärssvenska, verkko-opintojakso
Talouselämän muutokset
Exchange studies
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli - ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

18
12
3
3
18

2.–3. lv
2. lv
3. lv

3
3
3
3
3

2. lv
4. lv
3. lv
3. lv
2.–3. lv

6
3
3
3

2.–4. lv
2.–3. lv
2.–3. lv
2.–4. lv

6
3
3
3

3.–4. lv
3. lv
3.–4. lv
2. lv

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0–9

2.–4. lv
2.–4. lv
3. lv
2.–4. lv
2.–3. lv

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
30
15
15
15

2. lv
3. lv
3.–4. lv
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Perusopinnot

45 op

Ammattiopinnot

105 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 15 op

Pakolliset ammattiopinnot

87 op

opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

opintokokonaisuus
301L10 Henkilöstövoimavarat ja
yritysjuridiikka

12 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu RAMKin
yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimustyöhön ja yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot
opintokokonaisuus
301L1 Liiketalouden perusopinnot

30 op
30 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee liiketoiminnan keskeiset osaalueet ja toimintaympäristön. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin ja ymmärtää, miten yritys toimii sekä mikä merkitys
markkinoinnilla ja taloushallinnolla on liiketoiminnalle. Opiskelija hallitsee yleiset työvälineohjelmat, talous- ja rahoitusmatematiikan peruskäsitteet sekä osaa käyttää vieraita kieliä
toimiessaan talouselämän eri tehtävissä.
Opintojaksot
YR1B
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
YR1C
Taloushallinnon perusteet
YR1D
Markkinoinnin perusteet
PAL1D Kansantalous
PAL1E Työyhteisössä toimiminen
PAL1A English at Work
PAL1B Svenska för yrkeslivet
PAL1C Tietojenkäsittelyn perusteet
PAL2C Talous- ja tilastomatematiikka
301L10A Rahoitusmatematiikka
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3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy työyhteisön toimintaan ja
toiminnan organisointiin. Hän ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen työyhteisön toiminnan, kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta.
Opiskelija tuntee työelämää säätelevät lait ja yhteiskunnan työnantajalle asettamat velvollisuudet. Opiskelija saa yleiskuvan maamme lainsäädännöstä sekä yritystoimintaan liittyvästä
sopimusoikeudesta.
Opintojaksot
PAL2E
Henkilöstövoimavarojen
3 op
hallinta		
301L10B Johtaminen ja
3 op
esimiestyöskentely
PAL2B
Sopimusoikeus
3 op
301L10C Liiketoiminnan sääntely
3 op
opintokokonaisuus
301L11 Markkinointi

18 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija sisäistää asiakaslähtöisen toiminnan
yrityksessä. Opiskelija osaa hankkia markkinatietoja ja hyödyntää niitä markkinointipäätöksissä. Hän tuntee asiakkuuksien johtamisen tavat
ja merkityksen keskeisenä menestystekijänä. Lisäksi hän ymmärtää johdonmukaisen sekä pitkäjänteisen markkinoinnin merkityksen kilpailuedun hankinnassa.
Opintojaksot
301L11A Asiakkuuksien johtaminen
301L11B Logistiset toiminnot
301L11C Markkinointiviestintä
PAL2F
Markkinointitutkimus
301L11D Business to business
-markkinointi
301L11E Liiketoimintastrategiat

3
3
3
3
3

op
op
op
op
op

3 op
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opintokokonaisuus
301L12 Laskentatoimi ja verotus

21 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa suunnitella yrityksen rahoituksen, laatia yrityksen kannattavuuslaskelmia ja
suunnitella taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa. Hän perehtyy yrityksen velkasuhteisiin
ja velan vakuuksiin. Opiskelija tietää verotuksen
vaikutuksen liiketoimintaan sekä tuntee välillisen ja välittömän verotuksen perusteet.
Opintojaksot
301L12A Kirjanpito ja tilinpäätös
301L12B Välitön verotus
301L12C Välillinen verotus
PAL2A Liiketoiminnan kannattavuus
ja rahoituksen suunnittelu
301L12D Rahoitus
301L12E Toimintolaskenta
301L12F Talouden analysointi,
suunnittelu ja ohjaus
opintokokonaisuus
301L13 Yrityksen viestintä

3
3
3
3

op
op
op
op

3 op
3 op
3 op

18 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy yrityksen kokonaisviestintään
ja oppii toimimaan erilaisissa yritysviestinnän
suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä sekä suomeksi että vierailla kielillä. Opiskelija osaa hyödyntää eri välineitä viestinnässä.
Opintojaksot
PAL2G Yritysviestintä
PAL2D Työvälineohjelmat
301L13A WWW-sivujen laadinta
301L13B Business Contacts
301L13C English in Public Relations
301L13D Genom affärskontakter
till framgång
		
opintokokonaisuus
301L14 Soveltava tutkimus- ja
kehitystoiminta
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tutustuu alansa tutkimus- ja ke-

3
3
3
3
3
3

op
op
op
op
op
op

18 op

hittämistoimintaan sekä saa perusvalmiudet tutkimukselliseen työn kehittämiseen.
Opintokokonaisuudessa perehdytään alan tutkimusmetodeihin ja tehdään pienimuotoinen tutkimus- tai kehittämistyö. Opintokokonaisuus on
mahdollista liittää projektien tai opinnäytetyön
aihealueeseen.
Opintojaksot
PAL3A Projektiopinnot
YR1V
Yrittäjyys palvelualalla
PAL3B Johdatus opinnäytetyöhön
ja tutkimuskirjoittaminen

12 op
3 op
3 op

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

18 op

opintokokonaisuus
301L15 Laskentatoimi
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää laskentatoimen ja verotuksen osaamistaan. Hän osaa suunnitella ja kehittää yrityksen taloushallintoa ja sen raportointia. Hän osaa käyttää saamaansa tietoa
yrityksen johtamisen ja toiminnan ohjauksen
välineenä.
Opintojaksot
301L15A Taloushallinnon
3 op
tietojärjestelmät
301L15B Taloushallinnon tietokannat
3 op
ja raportointi
301L15C Yrityksen tilinpäätös3 op
ja verosuunnittelu
301L15D Tilintarkastus
3 op
301L15E Matemaattinen
3 op
mallintaminen
		
opintokokonaisuus
301L16 Markkinointi
		
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii innovatiivisen tuotekehittelyn
menetelmät sekä osaa kehittää kilpailuetua antavia tuotteita ja palveluita. Hän oppii muodostamaan niistä tuote- ja palvelukokonaisuuksia ja
markkinoimaan niitä kohderyhmille. Hän osaa
toteuttaa liiketoimintaa verkossa.
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Opintojaksot
301L16A Innovaatiosta tuotteeksi
ja kilpailueduksi
301L16B Palveluiden markkinointi
301L16C Verkkoliiketoiminta
301L16D Strateginen asiakkuus
ja tiedonhallinta

6 op
3 op
3 op
3 op

opintokokonaisuus
301L17 Johtaminen ja yhteistyö
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää organisaation johtamiseen
ja kehittämiseen liittyvää osaamistaan. Hän tuntee muutoksen hallinnan keskeiset menettelytavat organisaation toiminnan eri osa-alueilla.
Hän tunnistaa henkilöstövoimavarojen, laadunhallinnan ja organisaation oppimisen merkityksen kehittäessään organisaatiota muuttuvassa
toimintaympäristössä.
Opintojaksot
301L17A Muutoksen hallinta
301L17B Työsuhdeoikeus ja
palkkahallinto
301L17C Laadunhallinta
301L17D Yhteisöoikeus

6 op
3 op
3 op
3 op

opintokokonaisuus
301L19 Kieliopinnot
Jos opiskelija on aiemmin suorittanut vähintään 6 op:n laajuiset espanjan, ranskan, saksan tai venäjän opinnot, hän voi hakeutua suoraan kyseisten kielten opintojaksoille (katso alla
oleva opintojaksoluettelo). Opiskelija, joka ei aikaisemmin ole opiskellut espanjaa, ranskaa,
saksaa tai venäjää, ohjataan RAMKin yhteisissä opinnoissa tarjottaviin kielten alkeis- ja jatkoopintojaksoihin (ks. oppaan luku 4).
Ruotsin ja englannin kielissä järjestetään
RAMKin yhteisissä opinnoissa valmentavia kursseja, jotka on tarkoitettu tukemaan vaativampia
kieliopintoja (ks. oppaan luku 4).
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Opintojaksot
301L19A Kaupan venäjä
301L19B Matkailuvenäjä
301D11A Français des affaires
301D11B Français du tourisme
801D5D Deutsch im Tourismus
801D5E Geschäflich in Deutschland
801M6L El español de los negocios
801M6K El español de turismo

3
3
3
3
3
3
3
3

op
op
op
op
op
op
op
op

opintokokonaisuus
301L18 Muut vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Opiskelija voi syventää ammatillista osaamistaan myös valitsemalla opintoja seuraavista
opintojaksoista.
Opintojaksot
301L18A Yrityksen arvot ja etiikka,
3
verkko-opintojakso
301L18B Yrityksen riskienhallinta,
3
kirjatentti
301L18C Grundkontakter i
3
affärsvenska, verkko-opintojakso
301L18D Talouselämän muutokset
3

op
op
op
op

opintokokonaisuus
301D131 Exchange studies
Opiskelija voi syventää ammatillista osaamistaan myös vaihto-opiskelijana ulkomaisissa korkeakouluissa.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Vapaasti valittavia opintojaksoja opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta,
ammattikorkeakoulun yhteisistä vapaasti
valittavista opinnoista sekä kampuskohtaisista
opinnoista. Muutkin korkeakoulutasoiset opinnot voidaan hyväksyä vapaasti valittaviksi opinnoiksi.
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Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

30 op

Työharjoittelu on osa ammattitaidon hankkimista ja tukee tutkinnon tavoitteiden saavuttamista.
Opiskelija perehtyy ammattitaidon kannalta keskeisiin työtehtäviin ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Työharjoittelu suoritetaan kahdessa jaksossa.
Perusharjoittelu sijoittuu toiselle opiskeluvuodelle ja syventävä harjoittelu kolmannelle opiskeluvuodelle. Perusharjoittelu suoritetaan kaupan ja hallinnon alalla. Syventävä harjoittelu
suoritetaan opiskelijan oman ammattinsa kannalta keskeisissä työtehtävissä. Harjoittelu voidaan tehdä kotimaassa tai ulkomailla. Ennen
harjoittelua opiskelijan on esitettävä työharjoittelusuunnitelma koulutusohjelman työharjoittelusta vastaavalle henkilölle. Harjoittelu on ohjattua ja sisältää raportointia ja seminaareja. On
myös suositeltavaa, että opiskelijan opinnäytetyö liittyy harjoitteluun.

Opinnäytetyö

15 op

Opinnäytetyö on prosessi, joka etenee opintojen
aikana ja siinä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa johonkin ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja kehittää samalla
asiantuntijuuttaan.
Opinnäytetyö voi olla tutkielma, suunnittelu- tai kehittämistehtävä, osa laajempaa tutkimusprojektia tai ammattialaa palveleva sovellus.
Parhaimmillaan opinnäytetyö palvelee ja kehittää elinkeinoelämää.
Kypsyysnäyte osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa ja perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin.
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Liiketalouden koulutusohjelma, 210 op
Juridiikkaan painottuva aikuiskoulutus

Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan
juridiikkaan painottuva liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on
tradenomi. Juridiikkaan painottuva tradenomikoulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia
julkisen ja yksityisen sektorin erilaisissa tehtävissä.
Liikatalouden perus- ja ammattiopinnoissa kehitetään liiketoimintaosaamista, joka sisältää talouden, markkinoinnin ja johtamisen opintoja
sekä viestintä- ja yhteistyötaitoja.

186

Oikeudellista ydinosaamista täydentävät juridiikan syventävään asiantuntemukseen liittyvät
opinnot sekä paikallisten oikeushallinnon organisaatioiden kanssa yhteistyössä toteutettavat
käytännön kurssit. Opintojen päätyttyä opiskelija hallitsee teorian ja käytännön siten, että hänellä on valmiudet työskennellä juridista ja liiketaloudellista osaamista vaativissa tehtävissä.
Juridiikkaan painottuva tradenomikoulutus pohjautuu valtakunnallisena yhteistyönä toteutettuun suunnitteluun, josta lisätietoja löytyy sivulta www.oikeustradenomi.info.
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Liiketalouden koulutusohjelma
Juridiikkaan painottuva aikuiskoulutus
Koodi

Opintokokonaisuus/-jakso

Laajuus
op

Ajoitussuunnitelma
Lukuvuosi

YH1
YH1A
YH1B
YH1D
YR1A
YH1E

PERUSOPINNOT
RAMKin yhteiset perusopinnot
Tutkiva oppiminen
Viestintä
Lappi osana Euta
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet

45
15
3
3
3
3
3

1. lv
1. lv
2. lv
1. lv
2. lv

301L1
YR1B
YR1C
YR1D
PAL1D
PAL1E
PAL1A
PAL1B
PAL1C
PAL2C
301L10A

Liiketalouden perusopinnot
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
Taloushallinnon perusteet
Markkinoinnin perusteet
Kansantalous
Työyhteisössä toimiminen
English at Work
Svenska för yrkeslivet
Tietojenkäsittelyn perusteet
Talous- ja tilastomatematiikka
Rahoitusmatematiikka

30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
1. lv
2. lv

30IL102
PAL2E
301L10B
301L10F
30IL11
301L11A
301L11C
301L12
301L12A
301L12B
PAL2A
301L12F
301L13
PAL2G
PAL2D
301L13F
301L13G
301L13H

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
Liiketalouden ammattiopinnot
Työyhteisön toiminnan organisointi
Henkilöstövoimavarojen hallinta
Johtaminen ja esimiestyöskentely
Yksityisoikeuden perusteet
Markkinointi
Asiakkuuksien johtaminen
Markkinointiviestintä
Laskentatoimi ja verotus
Kirjanpito ja tilinpäätös
Verotuksen perusteet
Liiketoiminnan kannattavuus ja rahoituksen suunnittelu
Talouden analysointi, suunnittelu ja ohjaus
Yrityksen viestintä
Yritysviestintä
Työvälineohjelmat
Verkkoviestintä
Legal English and Communication
Svenska inom juridik

105
96
45
12
3
3
6
6
3
3
12
3
3
3
3
18
3
3
3
3
3

2. lv
2. lv
1. lv
2. lv
2. lv
1. lv
2. lv
1. lv
3. lv
2. lv
1. lv
2. lv
2. lv
3. lv
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30IL130
PAL2B
301L13I
301L13J
301L13K

Juridiikan ammattiopinnot
Yksityisoikeus
Sopimusoikeus
Perhe- ja perintöoikeus
Kiinteistöoikeuden perusteet
Tietosuoja- ja tietoturvallisuus

36
12
3
3
3
3

1. lv
1. lv
2. lv
3. lv

30IL131
301L13L
301L13M
301L13N
301L13O

Julkisoikeus
Julkisoikeuden perusteet
Hallinto-oikeus
Työ- ja virkamiesoikeus
Eurooppa-oikeus

15
6
3
3
3

3. lv
2. lv
1. lv
3. lv

301L14A
301L14B
PAL3B

Soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta
Juridiikan projektit
Asiakassuhteet ja niiden hoito (projekti)
Johdatus opinnäytetyöhön ja tutkimuskirjoittaminen

15
9
3
3

3. lv
3. lv
3. lv

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
Yritysjuridiikka
Sosiaalioikeus
Kunnallisoikeuden perusteet
Liiketalouden vaihtoehtoiset ammattiopinnot
International Business studies
Exchange studies

9
6–9
3
3
0–9
0–9
0–9

301L15F
301L15G
301L15L

VV1
VV2
VV3
VV4
VV5
VV6
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VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kieli - ja viestintäopinnot
Yleiset vapaasti valittavat opinnot
Palveluosaamista tuottavat opinnot
Tuotanto-osaamista tuottavat opinnot
Hyvinvointiosaamista tuottavat opinnot
Yritystakomo-opinnot

15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15
0–15

301L20
301L20A
301L20B

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu

30
15
15

301L21
301L21A

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

15

2. lv
4. lv
3. lv
3. lv
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Perusopinnot

45 op

Ammattiopinnot

105 op

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 15 op

Pakolliset ammattiopinnot

96 op

opintokokonaisuus
YH1 RAMKin yhteiset perusopinnot

Liiketalouden ammattiopinnot

45 op

15 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu RAMKin
yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä. Yhteisissä opinnoissa opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja kielitaitoaan sekä hankkii perustiedot tutkimustyöhön ja yrittäjyysopintoihin.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset
esitellään opinto-oppaan luvussa 4.

Koulutusohjelman perusopinnot
opintokokonaisuus
301L1 Liiketalouden perusopinnot

30 op
30 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee liiketoiminnan keskeiset osaalueet ja toimintaympäristön. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin ja ymmärtää, miten yritys toimii sekä mikä merkitys
markkinoinnilla ja taloushallinnolla on liiketoiminnalle. Opiskelija hallitsee yleiset työvälineohjelmat, talous- ja rahoitusmatematiikan peruskäsitteet sekä osaa käyttää vieraita kieliä
toimiessaan talouselämän eri tehtävissä.
Opintojaksot
YR1B
Liiketoiminta ja sen suunnittelu
YR1C
Taloushallinnon perusteet
YR1D
Markkinoinnin perusteet
PAL1D Kansantalous
PAL1E Työyhteisössä toimiminen
PAL1A English at Work
PAL1B Svenska för yrkeslivet
PAL1C Tietojenkäsittelyn perusteet
PAL2C Talous- ja tilastomatematiikka
301L10A Rahoitusmatematiikka
		

3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op

opintokokonaisuus
301L102 Työyhteisön toiminnan organisointi 12 op
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy työyhteisön toimintaan ja
toiminnan organisointiin. Hän ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen työyhteisön toiminnan, kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta.
Opiskelija saa yleiskuvan maamme keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä ja tietolähteiden
käytöstä sekä hankkii valmiuksia oikeudellisen
tiedon soveltamiseen.
Opintojaksot
PAL2E
Henkilöstövoimavarojen
3 op
hallinta		
301L10B Johtaminen ja
3 op
esimiestyöskentely
301L10F Yksityisoikeuden perusteet
6 op
opintokokonaisuus
301L11 Markkinointi

6 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija sisäistää markkinalähtöisen toiminnan yrityksessä. Hän tuntee asiakkuuksien johtamisen tavat ja merkityksen keskeisenä
menestystekijänä. Lisäksi hän ymmärtää johdonmukaisen ja pitkäjänteisen markkinoinnin
merkityksen.
Opintojaksot
301L11A Asiakkuuksien johtaminen
301L11C Markkinointiviestintä
opintokokonaisuus
301L12 Laskentatoimi ja verotus

3 op
3 op

12 op
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Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa laatia liikekirjanpidon mukaisen
tilinpäätöksen ja arvioida tilinpäätöksen perusteella toiminnan tuloksellisuutta. Hän perehtyy
yrityksen rahoitukseen, osaa laatia kannattavuuslaskelmia sekä suunnitella ja analysoida taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa tunnuslukujen avulla. Opiskelija tuntee välillisen ja
välittömän verotuksen verotusmenettelyn ja tuloverotuksen perusteet.
Opintojaksot
301L12A Kirjanpito ja tilinpäätös
301L12G Verotuksen perusteet
PAL2A Liiketoiminnan kannattavuus
ja rahoituksen suunnittelu
301L12F Talouden analysointi,
suunnittelu ja ohjaus
opintokokonaisuus
301L13 Yrityksen viestintä

Juridiikan ammattiopinnot

12 op

3
3
3
3

3 op

opintokokonaisuus
301L131 Julkisoikeus

15 op

15 op

Opintojaksot
301L13L Julkisoikeuden perusteet
301L13M Hallinto-oikeus
301L13N Työ- ja virkamiesoikeus
301L13O Eurooppa-oikeus

6
3
3
3

opintokokonaisuus
301L132 Rikos- ja prosessioikeus

9 op

Opintojaksot
301L13P Rikosoikeus
301L13Q Prosessioikeus
301L13R Ulosotto-oikeuden perusteet

3 op
3 op
3 op

3 op
3 op
3 op

3
3
3
3

op
op
op
op

3 op

36 op

Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää tietämystään sopimusoikeudellisesta sääntelystä sekä perehtyy irtaimen
kauppaa ja kuluttajansuojaa koskevaan lainsäädäntöön. Opiskelija perehtyy keskeisiin perheja perintöoikeudellisiin kysymyksiin. Opiskelija
saa yleiskuvan julkisoikeuden ja hallinto-oikeuden keskeisistä käsitteistä ja oikeusperiaatteis-
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opintokokonaisuus
301L130 Yksityisoikeus
Opintojaksot
PAL2B Sopimusoikeus
301L13I Perhe- ja perintöoikeus
301L13J Kiinteistöoikeuden perusteet
301L13K Tietosuoja- ja tietoturvallisuus

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy yrityksen kokonaisviestintään
ja oppii toimimaan erilaisissa yritysviestinnän
suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä sekä suomeksi että vierailla kielillä. Opiskelija osaa hyödyntää eri välineitä viestinnässä.
Opintojaksot
PAL2G Yritysviestintä
PAL2D Työvälineohjelmat
301L13F Verkkoviestintä
301L13G Legal English and
Communication
301L13H Svenska inom juridik

ta sekä työ- ja virkamiesoikeuden perusteista.
Opiskelija saa yleiskäsityksen rikoslain sisällöstä
ja tuntee yleiset prosessioikeudelliset periaatteet
ja käsitteet. Opiskelija saa yleiskuvan EU:n kehityksestä, sen toimielimistä ja tehtävistä.

op
op
op
op

op
op
op
op

Soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta 15 op
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tutustuu alansa tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja saa perusvalmiudet tutkimukselliseen työn kehittämiseen. Opintokokonaisuudessa perehdytään alan tutkimusmetodeihin
ja tehdään pienimuotoinen tutkimus- tai kehittämistyö. Opintokokonaisuus on mahdollista liittää projektien tai opinnäytetyön aihealueeseen.
Opiskelija laatii käytännön kursseja suorittaessaan oppimistehtävän kahdesta organisaatiosta, joista toinen on mahdollista jatkaa opinnäytetyöksi.
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Opintojaksot
301L14A Juridiikan projektit
9 op
301L14B Asiakassuhteet ja niiden hoito 3 op
(projektit)
PAL3B Johdatus opinnäytetyöhön ja 3 op
tutkimuskirjoittaminen

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

9 op

Vaihtoehtoisissa opinnoissa opiskelija voi painottaa tutkintoaan haluamaansa suuntaan.
Opiskelija voi halutessa suorittaa täydentäviä
opintoja yritysjuridiikasta, kunnallisoikeudesta,
sosiaalioikeudesta, liiketalouden vaihtoehtoisista
ammattiopinnoista, International Business studies- tai Exchange studies-opinnoista.
Opintojaksot
301L15F Yritysjuridiikka
6–9 op
301L15G Sosiaalioikeus
3 op
301L15L Kunnallisoikeuden perusteet 3 op
Liiketalouden vaihtoehtoiset
0–9 op
ammattiopinnot
International Business studies 0–9 op
0–9 op
Exchange studies

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Vapaasti valittavia opintojaksoja opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta,
ammattikorkeakoulun yhteisistä vapaasti valittavista opinnoista tai kampuskohtaisista opinnoista. Muutkin korkeakouluopinnot ja vaihtoopinnot voidaan hyväksyä vapaasti valittaviksi
opinnoiksi.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
30 op
opintokokonaisuus
301L20 Harjoittelu

30 op

Työharjoittelu on osa ammattitaidon hankkimista ja tukee tutkinnon tavoitteiden saavuttamista.
Opiskelija perehtyy ammattitaidon kannalta keskeisiin työtehtäviin ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Harjoittelu suoritetaan tehtävissä, joissa opiskelija työskentelee oman ammattinsa kannalta keskeisissä työtehtävissä. Harjoittelu voidaan
tehdä kotimaassa tai ulkomailla. Ennen harjoittelua opiskelijan on esitettävä työharjoittelusuunnitelma koulutusohjelman työharjoittelusta vastaavalle henkilölle. Harjoittelu on ohjattua
ja sisältää raportointia ja seminaareja. Harjoittelupaikoista sovittaessa tulisi priorisoida opiskelijan mahdollisuus suorittaa harjoittelu organisaatiossa, jonka toimialaan liittyvästä aiheesta
hän laatii opinnäytetyönsä.

Opinnäytetyö

15 op

Opinnäytetyö on prosessi, joka etenee opintojen
aikana ja siinä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa johonkin ammatillisen
ongelman ratkaisemiseen ja kehittää samalla
asiantuntijuuttaan.
Opinnäytetyö voi olla tutkielma, suunnittelu- tai kehittämistehtävä, osa laajempaa tutkimusprojektia tai ammattialaa palveleva sovellus.
Kypsyysnäyte osoittaa suomen tai ruotsin
kielen taitoa ja perehtyneisyyttä opinnäytetyön
aihepiiriin.
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6.
sä ädökset
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6.1 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö
Opiskeluun liittyviä määräyksiä ohjaa Rovaniemen ammattikorkeakoulun
tutkintosääntö, jonka sisältö tarkistetaan vuosittain

Rovaniemen ammattikorkeakoulun
koulutustehtävä ja suoritettavat tutkinnot
Rovaniemen ammattikorkeakoulun tehtävä on
ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain
(351/2003) ja asetuksen (352/2003) sekä valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) perusteella
antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin,
tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa
ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä
työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen
elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä antaa ja kehittää aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.
Ammattikorkeakoulu on tehtäviä suorittaessaan yhteistyössä erityisesti Lapin elinkeino- ja
muun työelämän sekä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden
oppilaitosten kanssa. Ammattikorkeakoulu vastaa toimintansa laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä sekä osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin.
Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä ja
suorittamisessa noudatetaan mitä ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (351/2003)
ja asetuksessa (352/2003) sekä myöhemmin
niihin tulleissa muutoksissa säädetään. Lisäksi noudatetaan mitä tässä tutkintosäännössä,
opetusministeriön ohjeissa ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun muissa säännöissä määrätään. Rehtori ja opetustoiminnan kehitysjohtaja
antavat tarvittaessa tutkintosääntöä täydentäviä ohjeita.
Opetusministeriön lukuvuosien 1999–2000,
2000–2001, 2001–2002, 2002–2003, 2003–
2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007 ja
2007 - 2008 koulutusohjelmapäätösten mu-

kaisesti Rovaniemen ammattikorkeakoulussa
voidaan suorittaa liitteen 1 mukaiset ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.
Opinnot
Ammattikorkeakoulujen opintojen tavoitteista
on säädetty ammattikorkeakouluopinnoista annetussa asetuksessa (352/2003, 7 § ja 7 a § ).
Eri opintojaksojen suoritusvaatimukset on kirjattu opetussuunnitelmiin, jotka ammattikorkeakoulu päättää vuosittain. Opintojakson vastaava
opettaja täsmentää opintojakson sisällöt, opetusjärjestelyt, suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet ja tiedottaa niistä opiskelijoille opintojakson alussa. Myös työpaikoilla suoritettavista
opinnoista laaditaan opintojakson opetussuunnitelma.
Opetussuunnitelmassa ilmoitetaan opintojen
pakollisuus, vaihtoehtoisuus tai vapaasti valittavuus. Opiskelijalla on oikeus valita tutkintoonsa
muiden koulutusohjelmien tai muiden oppilaitosten opetustarjonnasta ammattikorkeakoulun
hyväksymiä opintoja. Opiskelijan suorittamat
opinnot sisällytetään vain sen koulutusohjelman
tai suuntautumisvaihtoehdon tutkintoon, jonka
opiskelijaksi hänet on valittu, ellei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä opiskelijalle
oikeutta suorittaa myös toista tutkintoa tai tutkintonimikettä.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteisiä
opintoja voi suorittaa missä tahansa ammattikorkeakoulun koulutusohjelmassa.
Opetuskieli
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opetuskieli
on suomi, mutta opetusta voidaan tarvittaessa
antaa myös muilla kielillä. Englanninkielisissä
koulutusohjelmissa opetuskieli on englanti.
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Opintojaksolle ilmoittautuminen
Opiskelijan on ilmoittauduttava opintojaksoille
koko lukuvuodeksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla.
Opiskelijoiden hyväksymisestä opintojaksoille
on erilliset ohjeet.
Opiskeluaika
Opintojen suoritusaika lasketaan opetussuunnitelman laajuudesta siten, että 60 op vastaa yhden lukuvuoden opintoja. Tutkintoon johtavassa
aikuiskoulutuksessa ja erikoistumisopinnoissa
suoritusaika perustuu opetussuunnitelman laajuuteen sekä opetuksen toteutussuunnitelmaan.
Siirtyvien opiskelijoiden opintojen suoritusaika
perustuu opiskelijan aiempien ammattikorkeakouluopintojen aikaan, henkilökohtaiseen suunnitelmaan suoritettavien opintojen laajuudesta
sekä opetuksen toteutussuunnitelmaan. Erillisten opintojen suoritusaika perustuu opetuksen
toteutussuunnitelmaan.
Mikäli opiskelija ei suorita tutkintoaan niiden laajuutta vastaavassa ajassa, hänen on esitettävä henkilökohtainen suunnitelma opintojen saattamiseksi loppuun. Jos opiskelija ei saa
suoritettua opintojaan viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa, hänen
on haettava ammattikorkeakoulun määräämällä
tavalla opiskeluoikeudelleen jatkoaikaa. Tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa, erikoistumisopinnoissa ja erillisissä opinnoissa opiskelijan on suoritettava opinnot ajassa, joka on yhtä
vuotta pidempi kuin opetuksen toteutussuunnitelma. Opiskeluoikeuden jatkon hakemisen ja
myöntämisen ohjeet sisältyvät opiskeluoikeudesta annettuihin menettelyohjeisiin
Ilmoittautuminen opiskelijaksi
Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla. Poissaolon voi
keskeyttää ilmoittautumalla läsnäolevaksi seuraavan lukukauden alusta. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu läsnäolevaksi eikä poissaolevaksi hän
menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeutensa menettäneelle voidaan anomuksesta palauttaa opiskeluoikeus seuraavan lukukauden alusta
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lukien mikäli opiskeluoikeusaikaa on jäljellä. Ilmoittautumisohjeet sisältyvät opiskeluoikeudesta annettuihin menettelyohjeisiin
Tutkinnon suorittaminen ja todistukset
Tutkinto myönnetään opiskelijan kirjallisesta hakemuksesta erillisten ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikki
vahvistetun opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot ja suorittanut kypsyysnäytteen.
Toisessa ammattikorkeakoulussa, muussa
oppilaitoksessa tai korkeakoulussa suoritettuja opintoja sekä ulkomailla suoritettuja opintoja
voi ammattikorkeakoulu hakemuksesta hyväksyä
korvaaviksi tai tutkintoon sisältyviksi opinnoiksi.
Muualla ennen ammattikorkeakouluopintojen
alkua suoritettuja opintoja ei merkitä tutkintotodistukseen yli tutkinnon laajuuden.
Todistuksen antamisesta on erikseen maininta asetuksessa 352/2003 15 §.
Arviointi
Ammattikorkeakoulun opintojaksot arvioidaan
asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä
(1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) hylätty (0). Opintojakson suoritusvaatimukset
ja arviointiperusteet ilmoitetaan opetussuunnitelmassa.
Tutkintoon johtavan koulutuksen, erikoistumisopintojen ja erillisten opintojen opiskelijalla
on oikeus kahteen hylätyn opintojakson suoritusyritykseen ja yhteen hyväksytyn opintojakson
arvosanan korotusyritykseen, jotka on suoritettava viimeistään kahden seuraavan lukukauden
aikana opintojakson päättymisestä ko. suoritusvaatimuksilla ja arviointiperusteilla.
Opintojakson ja opintojakson osan suoritus kirjataan sille päivämäärälle, jona suoritus
on hyväksytty. Opintosuoritukset tulee merkitä opintosuoritusrekisteriin kuukauden kuluessa
suorituksen valmistumisesta. Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä myöntää lisäaikaa arviointia varten.
Opintosuoritusten arvioinnin oikaisemisesta
on voimassa, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista 352/2003 on säädetty.
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Opiskelijan kurinpito
Epärehellisyys tentissä, plagiointi tai muu vilppi
katsotaan Rovaniemen ammattikorkeakoulussa
kurinpitoa vaativaksi tapahtumaksi (351/2003,
28 §). Ennen kurinpitoasian käsittelyä saatetaan
opiskelijalle tiedoksi, mistä rikkomuksesta häntä
epäillään ja varataan hänelle mahdollisuus tulla
kuulluksi. Mikäli vilppi todetaan tapahtuneeksi,
on suoritus aina hylätty. Opiskelijalle annettavasta varoituksesta päättää rehtori ja opiskelijan
erottamisesta määräajaksi päättää ammattikorkeakoulun hallitus.
Opiskelijaksi ottaminen
Opiskelijat valitaan koulutusohjelmiin tai suuntautumisvaihtoehtoihin opetusministeriön päätösten mukaisesti. Opiskelijaksi ottamisesta,
pääsyvaatimuksista ja valintamenettelystä on
säädetty ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa 351/2003, asetuksessa 352/2003,
asetuksessa 353/2003 ja asetuksessa 355/2003
sekä täsmennetty erillisillä ohjeilla.
Ammattikorkeakoulu voi ottaa opiskelijan
opiskelemaan ja suorittamaan erillisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Koulutusohjelmaan otetulla opiskelijalla on ensisijainen oikeus osallistua opintojaksojen opetukseen.
Siirto-opiskelijaksi voidaan hyväksyä päätoiminen opiskelija, jolla on aikaisempia suorituksia vähintään 43 op / lukuvuosi ammattikorkeakoulusta, josta hän siirtyy.
Voimaantulo
Tämä tutkintosääntö tulee voimaan 1.8.2007
lukien.

Tutkintosäännön liite 1
Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat ja tutkinnot lukuvuonna 2007 - 2008 (ammattikorkeakoulun eri päätöksellä myös aikuiskoulutuksena)

Ammattikorkeakoulututkintoon
johtava koulutus
luonnontieteiden ala
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, 210 op
Koulutusohjelma johtaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää Tradenomi -nimikettä.
luonnonvara- ja ympäristöala
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, 240 op
Koulutusohjelma johtavaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat
käyttää Agrologi (AMK) –nimikettä.
Metsätalouden koulutusohjelma, 240 op
Koulutusohjelma johtaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat
käyttää Metsätalousinsinööri (AMK) -nimikettä.
matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma, 210 op
Matkailun koulutusohjelma, 210 op
Koulutusohjelmat johtavat matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää Restonomi (AMK) –nimikettä.
Degree Programme in Tourism, 210 op
Koulutusohjelma johtaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää Restonomi (AMK), Bachelor
of Hospitality Management -nimikettä.
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Fysioterapian koulutusohjelma, 210 op
Koulutusohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää Fysioterapeutti (AMK) –nimikettä
Hoitotyön koulutusohjelma,
suuntautumisvaihtoehdot:
Hoitotyö, 210 op
Koulutusohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää Sairaanhoitaja (AMK) nimikettä.
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Terveydenhoitotyö, 240 op
Koulutusohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää Terveydenhoitaja (AMK)
-nimikettä.
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, 210 op
Koulutusohjelma johtaa liikunnan ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää
Liikunnanohjaaja (AMK) -nimikettä.
Sosiaalialan koulutusohjelma, 210 op
Koulutusohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää Sosionomi (AMK) -nimikettä.
Hoitotyön ja fysioterapian koulutusohjelman
suunnittelussa otetaan huomioon, mitä on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/94) ja asetuksessa (564/94)
ammatinharjoittamisoikeuksien saavuttamiseksi. Hoitotyön koulutusohjelmassa noudatetaan
yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan
koulutusta koskevia EY-direktiivien säädöksiä
77/452/ETY, 77/453/ETY, 89/594/ETY ja 89/595/
ETY.

Degree Programme in International Business,
210 op
Koulutus johtaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää
Bachelor of Business Administration, Tradenomi -nimikettä

ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Matkailualan koulutusohjelma, 90 op
Koulutus johtaa matkailu- ja ravitsemisalan
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää Restonomi (ylempi
AMK) -nimikettä.
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Terveyden edistämisen koulutusohjelma, 90 op
Koulutusohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää tutkintonimikettä:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Tekniikan ja liikenteen ala
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, 240 op
Maanmittaustekniikan koulutusohjelma, 240 op
Rakennustekniikan koulutusohjelma, 240 op
Tietotekniikan koulutusohjelma, 240 op
Koulutusohjelmat johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää Insinööri (AMK) –nimikettä.

Tekniikan ja liikenteen ala
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma,
60 op
Koulutusohjelma johtaa tekniikan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat
käyttää Insinööri (ylempi AMK) -nimikettä.

Degree Programme in Information Technology,
240 op
Koulutus johtaa tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää Bachelor
of Engineering, Insinööri (AMK) -nimikettä

Opintojen ja työkokemuksen hyväksilukemisperusteet Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa

yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon ala
Liiketalouden koulutusohjelma, 210 op
Koulutus johtaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuvat voivat käyttää
Tradenomi-nimikettä.
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Hyväksi lukeminen perustuu Rovaniemen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöissä annettuihin määräyksiin tutkinnon suorittamisesta, arvioinnista ja todistuksista.
Hyväksi lukeminen, olipa kyse opintosuoritusten korvaamisesta tai muualla suoritetun tai
suoritettavan opintojakson sisällyttämisestä va-
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linnaisiin opintoihin, tehdään aina kirjallisen hakemuksen perusteella ja päätös arkistoidaan.
Ammattikorkeakoulu jakaa hyväksi lukemisohjetta ja hakemuslomaketta, hyväksyy opinnot
tutkinnon osaksi harkitsemassaan laajuudessa
ja kirjaa suoritukset opintorekisteriin. Vapaasti valittaviin opintoihin ei lueta hyväksi korvaavia suorituksia opetussuunnitelman osoittamaa
määrää enemmän. Opiskelija hakee opintojen
tai työkokemuksen hyväksi lukemista ja osoittaa
hyväksi luettavaksi hakemiensa suoritusten sisällön ja laajuuden. Aiempien opintojen hyväksi
lukua haetaan ensimmäisen lukukauden aikana.
Peruskoulun tai toisen asteen tutkintoihin sisältyviä opintoja ei voida lukea hyväksi ammattikorkeakouluopinnoissa. Poikkeuksena ovat lukioissa, ammatillisissa lukioissa ja nuorisoasteen
koulutuskokeilussa ammattikorkeakoulun opintojaksoja suorittaneet opiskelijat.
Opistoasteisesta koulutuksesta, jossa on koulutusohjelman tavoitteita vastaavia opintojaksoja, voidaan korvata koulutusohjelman opintojaksoja tai niiden osia.
Yliopistoissa suoritetut arvosanat sekä kesäyliopistoissa, kansalaisopistoissa, kansanopistoissa tai muualla suoritetut yliopistolliset opintokokonaisuudet voivat korvata opintoja, mikäli
ne tutkintovaatimuksiltaan vastaavat ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviä kokonaisuuksia
tai niiden osia.
Mikäli avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittanut tulee valituksi ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi, avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot
voidaan hyväksi lukea kunkin koulutusohjelman
opintojen sisältöjen mukaan.
Vapaasti valittaviin opintoihinsa opiskelija voi
sisällyttää opintoja muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista, myös ulkomailta tai muita Rovaniemen ammattikorkeakoulun vapaasti valittavien opintojen tavoitteiden mukaisia
opintoja.
Ulkomaisten opintojen tutkintoon sisällyttämisen tulee perustua ammattikorkeakoulun tutkintosäännön lisäksi opiskelijavaihdosta annettuihin säädöksiin ja kansainvälisiin tutkintojen
tunnistamisperusteisiin.
Opinnot tai harjoittelu voidaan korvata sellai-

sella koulutusohjelman tavoitteiden mukaisella työkokemuksella, josta on yksilöity työtodistus. Työkokemuksen perusteella hyväksi luetusta
suorituksesta ei anneta arvosanaa. Suositeltava vaihtoehto teoriaopintojen korvaamiselle työkokemuksella on opintojen suorittaminen esim.
näyttökokeella.
Opintojakson kokonaan korvaava suoritus
merkitään opintorekisteriin. Korvaavan suorituksen arvosanaa voidaan käyttää osana opintojakson arviointia.
Hyväksi lukuun vaikuttavat aiempien suoritusten ikä ja arviointi. Erityisesti kiinnitetään
huomiota nopeasti kehittyvien alojen opintojen ja työkokemuksen ikään. Opinnäytetyön korvaaminen ammattikorkeakoulun toiseen tutkintoon sisältyvällä opinnäytetyöllä vaatii erityiset
perusteet.
Taso- ja laatuvaatimukset täyttävät opinnot
luetaan hyväksi vain kerran.

6.2
Ammattikorkeakoululaki
9.5.2003/351
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Lain soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan opetusministeriön toimialaan kuuluviin ammattikorkeakouluihin.
2§
Ammattikorkeakoulujen asema
koulutusjärjestelmässä
Ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot
muodostavat yhdessä korkeakoululaitoksen.
3§
Ammattikorkeakoulun itsehallinto ja jäsenet
Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissaan
itsehallinto.
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Ammattikorkeakouluun kuuluvat sen jäseninä
päätoimiset opettajat, muu päätoiminen henkilöstö ja päätoimiset opiskelijat. Siitä, kuka on
päätoiminen, säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
4§
Ammattikorkeakoulujen tehtävät
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa
työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin
sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin
perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin
asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä
tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon
ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä.
Ammattikorkeakoulut antavat ja kehittävät aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.
Ammattikorkeakoulu voi antaa ammatillista
opettajankoulutusta sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.
5§
Yhteistyö toimintaympäristön kanssa
Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän sekä
suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden oppilaitosten kanssa.

2 luku
Ammattikorkeakoulun ylläpitäminen
6§
Ammattikorkeakoulun toimilupa
Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle ammattikorkeakoulun toimiluvan. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että
ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima
ja täyttää ammattikorkeakoululle asetettavat laatu- ja muut vaatimukset.
Toimiluvan saajalla on oikeus ylläpitää ammattikorkeakoulua, jossa annetaan ammattikorkeakouluopetusta toimiluvassa määrätyn kou-
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lutustehtävän mukaisesti. Toimiluvassa voidaan
ammattikorkeakoululle määrätä myös sen tehtäviin kohdistuvia kehittämis- ja muita velvoitteita.
Valtioneuvosto voi toimiluvan saajaa kuultuaan
peruuttaa toimiluvan kokonaan tai osittain, jos
koulutustarpeen olennaiset muutokset tai muut
ammattikorkeakoulun ylläpitämiseen liittyvät syyt
sitä edellyttävät taikka jos ammattikorkeakoulun
toiminta ei täytä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja
vaatimuksia ja velvoitteita.
7§
Koulutustehtävä
Ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä määrätään, sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään, ammattikorkeakoulun toimiala, opiskelijapaikkamäärä
perustutkintoon johtavassa koulutuksessa, ammattikorkeakoulun opetuskieli ja sijaintipaikat.
Luvan ammattikorkeakoulun koulutustehtävän
muuttamiseen, joka koskee opiskelijapaikkamäärää ja sijaintipaikkoja, antaa opetusministeriö.

3 luku
Toiminnan ohjaus ja arviointi
8§
Tavoitteiden asettaminen
Valtioneuvosto hyväksyy, sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään,
määrävuosiksi kerrallaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman, joka sisältää ammattikorkeakoulujen yleiset kehittämistavoitteet.
Opetusministeriö ja ammattikorkeakoulun ylläpitäjä yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa
sopivat määrävuosiksi kerrallaan ammattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista, kansallisen
korkeakoulupolitiikan kannalta keskeisistä tavoitteista ja niiden seurannasta sekä keskeisistä
valtakunnallisista kehittämishankkeista.
Milloin ammattikorkeakoulukohtaisia määrällisiä tavoitteita ei saada muutoin valtakunnallisesti tai alueellisesti yhteensovitetuiksi, opetusministeriö voi päättää ammattikorkeakouluissa
opintonsa aloittavien määristä aloituspaikkojen
kokonaismääränä ja tarvittaessa kokonaan tai
osittain tutkinnoittain.
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9§
Laadunarviointi
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä ja osallistua määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin.
Ammattikorkeakoulun tulee julkistaa järjestämänsä arvioinnin tulokset.
Opetusministeriön yhteydessä on korkeakoulujen arviointineuvosto, josta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

4 luku
Ammattikorkeakoulun hallinto
10 §
Sisäiset hallintoelimet
Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat
hallitus ja rehtori.
11 §
Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori. Hallituksessa ovat lisäksi edustettuina ammattikorkeakoulun muu johto, päätoimiset opettajat,
muu päätoiminen henkilöstö ja päätoimiset opiskelijat sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajat.
Kustakin 1 momentissa tarkoitetusta ryhmästä
tulee jäseniä olla vähemmän kuin puolet hallituksen koko jäsenmäärästä, kuitenkin niin, että elinkeino- ja muuta työelämää edustavia jäseniä voi
olla enintään kolmannes hallituksen koko jäsenmäärästä. Hallituksen jäsenillä voi olla varajäseniä.
Hallituksen jäsenten kokonaismäärästä ja 1
momentissa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien jäsenten lukumäärästä päättää ammattikorkeakoulun ylläpitäjä. Jäsenten valinnasta määrätään ammattikorkeakoulun säännöissä.
Hallituksen nimittää ammattikorkeakoulun ylläpitäjä.
12 §
Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa.

Lisäksi hallituksen tehtävänä on:
1) tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ehdotus ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi;
2) päättää ammattikorkeakoululle myönnettyjen
määrärahojen jakamisen perusteista;
3) tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ehdotus koulutustehtävän muuttamista koskevasta esityksestä;
4) asettaa muut monijäseniset hallintoelimet;
5) hyväksyä ammattikorkeakoulun tutkintosääntö;
6) hyväksyä sisäistä hallintoa koskevat ammattikorkeakoulun säännöt; sekä
7) käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi säädetyt tai määrätyt taikka asian laadun mukaan
sille kuuluvat asiat.
13 §
Rehtori ja vararehtori
Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa
sekä käsittelee ja ratkaisee ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asiat, jollei laissa,
valtioneuvoston tai opetusministeriön asetuksessa taikka ammattikorkeakoulun säännöissä
toisin säädetä tai määrätä.
Rehtorin nimittää tai ottaa ammattikorkeakoulun ylläpitäjä.
Rehtorin kelpoisuusvaatimuksista säädetään
valtioneuvoston asetuksella.
Ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai useampi vararehtori sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun ylläpitäjä päättää.
13 a § (10.6.2005/413)
Ammattikorkeakoulun säännöt
Ammattikorkeakoulun säännöissä määrätään
ammattikorkeakoulun hallintoelinten toimivallasta, tehtävistä ja toimikaudesta, asioiden esittelystä, käsittelystä ja ratkaisemisesta hallintoelimissä sekä muusta ammattikorkeakoulun
hallinnosta.
14 §
Ylläpitäjän tehtävät
Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, ammattikorkeakoulun ylläpitäjän tehtävänä on:
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1) päättää ammattikorkeakoulun strategisesta
kehittämisestä;
2) päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta;
3) tehdä valtioneuvostolle esitys ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttamisesta; sekä
4) nimittää tarvittaessa ammattikorkeakoululle
valtuuskunta.

5 luku
Opetus ja tutkinnot
15 §
Opetuskieli
Ammattikorkeakoulun opetuskieli on suomi tai
ruotsi. Kaksikielisen ammattikorkeakoulun opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi. Opetuksessa
sekä kuulusteluissa ja kokeissa saadaan tarvittaessa käyttää muutakin kuin ammattikorkeakoulun opetuskieltä sen mukaan kuin ammattikorkeakoulu päättää.
16 §
Ammattikorkeakoulussa järjestettävän opetuksen
ja tutkimuksen vapaus
Ammattikorkeakoululla on 4 §:ssä tarkoitettuja
tehtäviä suoritettaessa opetuksen ja tutkimuksen vapaus. Opetuksessa on kuitenkin noudatettava koulutuksen ja opetuksen järjestämisestä annettuja säännöksiä ja määräyksiä.
Ammattikorkeakoulun opetus on julkista. Perustellusta syystä pääsyä opetusta seuraamaan
voidaan rajoittaa.
17 §
Ammattikorkeakoulussa annettava opetus
Ammattikorkeakoulussa annetaan sille määrätyn koulutustehtävän rajoissa korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta, ammatillisia erikoistumisopintoja ja muuta aikuiskoulutusta sekä
avointa ammattikorkeakouluopetusta. Osa tutkintotavoitteisesta opetuksesta voidaan järjestää työpaikoilla.
18 § (10.6 2005/411)
Tutkintojen perusteet
Ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa am-
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mattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Ammattikorkeakoulussa
suoritettavat tutkinnot ovat korkeakoulututkintoja. Tutkintojen asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä säädetään valtioneuvoston
asetuksella.
Ammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista, tutkintotavoitteista ja opintojen rakenteesta sekä muista opintojen perusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella ja määrätään
sen nojalla ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.
Ammattikorkeakoulussa suoritettuun tutkintoon liitetään asianomaisen koulutusalan nimi
sekä tutkintonimike ja ammattikorkeakoulututkinnon osalta tarvittaessa lyhenne AMK ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta lyhenne ylempi AMK. Tutkinnoista säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
19 §
Koulutusohjelmat ja opetussuunnitelmat
Ammattikorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina sen mukaan kuin valtioneuvoston
asetuksella säädetään ja sen nojalla ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrätään.
(10.6.2005/411)
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusohjelmien ja niiden opetussuunnitelmien tulee olla laajuudeltaan vähintään kolmen ja
enintään neljän lukuvuoden päätoimisten opintojen mittaisia. Erityisestä syystä tutkinto voi
olla neljääkin vuotta laajempi. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusohjelmien ja niiden opetussuunnitelmien tulee
olla laajuudeltaan vähintään yhden lukuvuoden
ja enintään puolentoista vuoden päätoimisten
opintojen mittaisia. (10.6.2005/411)
Opetusministeriö päättää koulutusohjelmista
ammattikorkeakoulun esityksestä sen mukaan
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin
säädetään. Ammattikorkeakoulu päättää koulutusohjelmien opetussuunnitelmista sen mukaan
kuin ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä
määrätään.
Ammattikorkeakoulussa voi olla koulutuksen
kehittämistä varten neuvottelukuntia.
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6 luku
Opiskelijat
20 § (10.6.2005/411)
Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka
on suorittanut:
1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon;
2) ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot sen mukaan kuin opetusministeriön asetuksella tarkemmin säädetään;
3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa
laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon sen mukaan kuin
opetusministeriön asetuksella tarkemmin säädetään; taikka
4) edellä 1 - 3 kohdassa tarkoitettuja tutkintoja
vastaavat ulkomaiset opinnot.
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös muu
kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot
ja taidot opintoja varten.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan
korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.
Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia
vastaavan pituinen taiteellinen toiminta.
21 §
Opiskelijamäärä
Ammattikorkeakoulu päättää koulutustehtävän
rajoissa ammattikorkeakouluun vuosittain otettavien opiskelijoiden määrästä, jollei 8 §:n 3 momentista muuta johdu.
22 §
Opiskelijavalinta
Ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan perusteista ja valintakokeen järjestämisestä päättää
ammattikorkeakoulu. Hakijoihin on sovellettava

yhdenvertaisia valintaperusteita.
Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta järjestetään yhteishaun avulla opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä
annetussa laissa (1058/1998) tarkoitettua opiskelijavalintarekisteriä käyttäen, jollei valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä. Yhteishausta
ja opiskelijavalinnasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella ja määrätään sen nojalla opetusministeriön päätöksellä.
Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu sen
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tarvittaessa säädetään. Opiskelija voi ottaa samana
lukuvuonna vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
Opiskelijaksi hakenut voi hakea ammattikorkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.
Menettelytavasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
23 §
Opiskelijaksi ilmoittautuminen
Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ilmoittautua ammattikorkeakouluun, minkä jälkeen hänet
merkitään opiskelijaksi. Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla.
24 §
Opiskeluoikeus
Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot asianomaisen
koulutusohjelman ja sen opetussuunnitelmien sekä ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrättyjen perusteiden mukaisesti.
(10.6.2005/411)
Kokopäiväopiskelijan on suoritettava 1 momentissa tarkoitetut opinnot viimeistään yhtä
vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa.
Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan. Tätä aikaa ei lasketa opintojen
enimmäisaikaan. Muun opiskelijan 1 momentis-
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sa tarkoitettujen opintojen enimmäisajan perusteista määrätään ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.
25 §
Opiskeluoikeuden menettäminen
Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut 23 §:ssä
säädetyllä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Jos tällainen opiskelija haluaa myöhemmin
aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava ammattikorkeakoululta uudelleen opiskeluoikeutta.
Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan
24 §:n 2 momentissa säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.
Opiskelija voi hakea ammattikorkeakoulun
hallitukselta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14
päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.
26 §
Opetuksen maksuttomuus
Ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava opetus on
opiskelijalle maksutonta. (10.6.2005/411)
Muussa opetuksessa voidaan periä maksuja. Maksujen perusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella noudattaen soveltuvin osin,
mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista säädetään.
Jos tässä laissa tarkoitettua opiskelijalta perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä
lukien siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään.
Maksu saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa
(367/1961) säädetään.
27 §
Opintosuoritusten arvioinnin oikaiseminen
Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Menettelytavasta säädetään valtioneuvoston
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asetuksella.
Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla
suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai
kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta tai
hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on
ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.
Opiskelija, joka on tyytymätön 2 momentissa
tarkoitettuun päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän
on saanut päätöksestä tiedon.
Tutkintolautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.
28 §
Opiskelijan kurinpito
Opiskelijaa, joka on ammattikorkeakoulussa
syyllistynyt vilppiin tai muutoin rikkonut ammattikorkeakoulun järjestystä, voidaan kurinpidollisesti rangaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen varoituksella tai erottamalla hänet
määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Ennen
asian ratkaisemista opiskelijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.
Opiskelijalle annettavasta varoituksesta päättää rehtori ja opiskelijan erottamisesta määräajaksi ammattikorkeakoulun hallitus.

7 luku
Opettajat ja muu henkilöstö
29 §
Opettajat ja muu henkilöstö
Ammattikorkeakoulussa on yliopettajan ja lehtorin virkoja ja toimia. Ammattikorkeakoulussa voi
olla tuntiopettajia ja luennoitsijoita. Opettajat
nimittää tai ottaa ammattikorkeakoulu.
30 §
Opettajien kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät
Ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaa-
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timuksista ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Opetusministeriö voi erityisestä
syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden.

ammattikorkeakouluille yhteisiä niiden toimintaa tukevia toimintoja ja hankkeita.
34 § (22.12.2005/1074)
34 § on kumottu L:lla 22.12.2005/1074.

31 §
Kunnallisen ja yksityisen ammattikorkeakoulun
henkilöstön asema

35 §
Kuntien rahoitusosuus ammattikorkeakoulujen
kustannuksista

Kunnallisen ammattikorkeakoulun virkoihin,
niiden haltijoihin ja väliaikaisiin hoitajiin noudatetaan, mitä kuntalaissa (365/1995) ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003)
säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.
Yksityisen ammattikorkeakoulun toimiin, niiden haltijoihin ja väliaikaisiin hoitajiin noudatetaan, mitä työsopimuslaissa (55/2001) säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.

Kunnat osallistuvat ammattikorkeakoulujen 32
§:ssä säädetyn rahoituksen perusteena oleviin
kustannuksiin sen mukaan kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

8 luku
Rahoitus
32 §
Perusrahoitus
Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille myönnetään
perusrahoitusta ammattikorkeakoulun opiskelijamäärän ja opiskelijaa kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella siten kuin opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa
(635/1998) säädetään.
2 momentti on kumottu L:lla 22.12.2005/1074.
33 §
Hanke- ja tuloksellisuusrahoitus sekä ammattikorkeakoulujen yhteisten menojen rahoitus
Opetusministeriö voi myöntää ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle hankerahoitusta ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen valtion talousarvioon otetun määrärahan
rajoissa.
Opetusministeriö voi myöntää ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ammattikorkeakoulun tuloksellisen toiminnan perusteella tuloksellisuusrahoitusta valtion talousarvioon otetun
määrärahan rajoissa.
Opetusministeriö voi valtion talousarvioon
otetun määrärahan rajoissa rahoittaa kaikille

36 §
Muu rahoitus
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä voi ottaa vastaan ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen kehittämistä varten avustuksia ja lahjoituksia.
37 §
Valtionavustuslain säännösten soveltaminen
Tämän lain mukaisiin valtionavustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuslakia ei sovelleta kuitenkaan 33 §:n 2
momentissa tarkoitettuun tuloksellisuusrahoitukseen.

9 luku
Erinäiset säännökset
38 §
Ammattikorkeakoulujen yhteistyö
Ammattikorkeakoulut voivat sopia yhteisistä
koulutus- ja tutkimusyksiköistä samalla alueella sijaitsevien ammattikorkeakoulujen toiminnan
yhteensovittamiseksi tai yhteisten hankkeiden,
tutkimus- ja kehitystyön tai muun yhteistoiminnan edistämiseksi.
39 §
Ammattikorkeakoulun nimen ja
tutkintonimikkeen käyttö
Ammattikorkeakoulun nimeä saa käyttää vain
tässä laissa tarkoitetusta ammattikorkeakoulusta.
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Ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikettä
saa käyttää vain ammattikorkeakoulussa suoritetuista tutkinnoista. (10.6.2005/411)
40 §
Tietojensaantioikeus
Ammattikorkeakoululla on tehtäviään hoitaessaan oikeus saada valtion ja kunnan viranomaiselta koulutuksen suunnittelun ja järjestämisen
kannalta tarpeelliset tilastotiedot ja muut vastaavat tiedot.
Ammattikorkeakoulun tulee pyynnöstä toimittaa opetusministeriölle sen määräämät koulutuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja
seurannan edellyttämät tiedot.
41 § (10.6.2005/413)
Eräiden hallintoasian käsittelyä koskevien säännösten soveltaminen
Käsiteltäessä tässä laissa tarkoitettua hallintoasiaa ammattikorkeakoulussa tai ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa noudatetaan,
mitä hallintolaissa (434/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetään.
42 §
Muutoksenhaku
Ammattikorkeakoulun tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen
hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ammattikorkeakoulun päätoimipaikka sijaitsee,
ja muutoin siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
Päätökseen, johon saa 22, 25 tai 27 §:n mukaan hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisumenettelyssä annettuun
päätökseen haetaan muutosta valittamalla 1
momentissa tarkoitettuun hallinto-oikeuteen.
Opintosuoritusten arviointia koskevaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.
Ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee ammattikorkeakoulun sääntöjä, tutkintosääntöä taikka koulutusohjelmaa, opetussuunnitelmaa tai muuta opetuksen järjestelyä koskevaa
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määräystä, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee 22 §:
ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista, 25 §:ssä
tarkoitettua opiskeluoikeuden menettämistä tai
28 §:ssä tarkoitettua opiskelijan kurinpitoa, ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Opiskelijan määräaikaista erottamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei ammattikorkeakoulu tai hallinto-oikeus toisin määrää.
42 a § (10.6.2005/413)
Opiskelijakunta
Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, johon voivat kuulua ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä
jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun
opiskelijoita.
Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa
tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä
osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.
Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia
jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa
liittyviä pyrkimyksiään.
Opiskelijakunnan tehtävien toteuttamisesta
aiheutuvat menot suoritetaan opiskelijakunnan
omaisuudesta ja toiminnasta saatavilla tuloilla
sekä jäsenmaksuilla, joita opiskelijakunnalla on
oikeus määrätä jäsentensä suoritettaviksi.
Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla on itsehallinto. Opiskelijakunnan hallintoa varten on
edustajisto ja hallitus. Opiskelijakunnan hallinnosta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan
säännöissä, jotka vahvistaa rehtori.
Opiskelijakunnan 2 momentin nojalla tekemään
päätökseen haetaan muutosta siten kuin muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään
päätökseen 42 §:ssä säädetään.
Opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan,
mitä yhdistyslaissa (503/1989) säädetään, jollei
tästä laista muuta johdu.
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43 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjän toimivaltaan
kuuluvissa asioissa noudatetaan, mitä kuntalaissa, osakeyhtiölaissa (734/1978) tai säätiölaissa
(109/1930) säädetään.
44 §
Tarkemmat säännökset
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

10 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
45 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta
2003.
Tällä lailla kumotaan:
1) ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä
maaliskuuta 1995 annettu laki (255/1995) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen; sekä
2) eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä 3 päivänä maaliskuuta 1995 annettu laki
(258/1995) lukuun ottamatta lain 6 §:ää. Aikaisempien säännösten mukaan valittu ammattikorkeakoulun hallitus jatkaa tehtävässään toimikautensa loppuun.
Lain 11 §:ssä tarkoitettua hallitusta ensimmäistä kertaa asetettaessa ja valittaessa 11 §:n 1
momentissa tarkoitettuja päätoimisia opettajia,
muuta päätoimista henkilöstöä ja päätoimisia
opiskelijoita edustavien jäsenten valinnat tehdään ammattikorkeakoulun rehtorin koolle kutsumissa eri ryhmien kokouksissa.
Ennen lain voimaatuloa voidaan ryhtyä sen

täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
HE 206/2002, SiVM 19/2002, EV 306/2002
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:10.6.2005/411 :
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta
2005.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan lain tultua voimaan aloittaa opetusministeriön päätöksellä niillä aloilla ja
niissä ammattikorkeakouluissa, jotka ovat olleet
mukana ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon
kokeilusta annetussa laissa (645/2001) tarkoitetussa kokeilussa.
Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen
tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin
suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, voidaan 20 §:n 3 momentin mukaan
vaadittavaksi työkokemukseksi ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan hyväksyä vähintään
kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta
alalta, josta vähintään vuosi ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen.
HE 14/2005, SiVM 3/2005, EV 59/2005
10.6.2005/413: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005. Siihen saakka, kunnes 42 a
§:n 5 momentissa tarkoitettu opiskelijakunnan
edustajisto ja hallitus on valittu, kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 2006 saakka, opiskelijakunnan hallintoa hoitavat opiskelijayhdistyksen hallintoa hoitamaan valitut toimielimet.
Siihen saakka, kunnes opiskelijakunnan säännöt on vahvistettu, opiskelijakunnassa noudatetaan soveltuvin osin opiskelijayhdistyksen sääntöjä. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. HE 24/2004, SiVM 2/2005, EV 51/2005
22.12.2005/1074: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. HE 88/2005, HaVM
24/2005, EV 191/2005

205

sä ädökse t • a se tus ammat tikorke akouluis ta

6.3 Valtioneuvoston asetus
ammattikorkeakouluista
15.5.2003/352
1 luku
Ammattikorkeakoulun ylläpitäminen
1§
Koulutustehtävä
Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:
1) humanistinen ja kasvatusala;
2) kulttuuriala;
3) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala;
4) luonnontieteiden ala;
5) tekniikan ja liikenteen ala;
6) luonnonvara- ja ympäristöala;
7) sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala; sekä
8) matkailu-, ravitsemis- ja talousala.
Ammattikorkeakoulun opiskelijapaikkamäärä
ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa määrätään ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien kokopäiväopiskelijoiden arvioidun viiden vuoden keskimäärän perusteella.

2 luku
Ammattikorkeakoulun hallinto
2§
Ammattikorkeakoulun jäsenet
Ammattikorkeakoulun jäseniä määriteltäessä
päätoimiseksi opettajaksi ja muuhun päätoimiseen henkilöstöön kuuluvaksi katsotaan henkilö, joka on määrätty hoitamaan enemmän kuin
puolet viran tai toimen edellyttämistä tehtävistä.
Päätoimiseksi opiskelijaksi katsotaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija,
joka on ilmoittautunut lukuvuonna läsnäolevaksi
kokopäiväopiskelijaksi. (16.6.2005/423)
Päätoimiseksi opiskelijaksi katsotaan myös
opiskelijavaihtoon osallistuva vähintään lukukauden 2 momentissa tarkoitettuja opintoja harjoittava ulkomaalainen opiskelija.
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3 luku
Ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot ja niiden perusteet
(16.6.2005/423)
3§
Ammattikorkeakoulussa suoritettavat
tutkinnot(16.6.2005/423)
Ammattikorkeakoulussa suoritettavia tutkintoja
ovat ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät
ammattikorkeakoulututkinnot. Ammattikorkeakoulututkinnot ovat ammattikorkeakoulun perustutkintoja. (16.6.2005/423)
Ammattikorkeakoulututkintoja eri koulutusaloilla ovat:
1) humanistisella ja kasvatusalalla humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike viittomakielentulkki (AMK), kansainvälisessä
käytössä Bachelor of Humanities tai yhteisöpedagogi (AMK), Bachelor of Humanities;
2) kulttuurialalla kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike artenomi (AMK),
Bachelor of Culture and Arts, kulttuurituottaja (AMK), Bachelor of Culture and Arts, kuvataiteilija (AMK), Bachelor of Culture and Arts,
konservaattori (AMK), Bachelor of Culture and
Arts, medianomi (AMK), Bachelor of Culture
and Arts, muotoilija (AMK); Bachelor of Culture
and Arts, musiikkipedagogi (AMK), Bachelor of
Culture and Arts, muusikko (AMK), Bachelor of
Culture and Arts, tanssinopettaja (AMK), Bachelor of Culture and Arts, teatteri-ilmaisun ohjaaja
(AMK) Bachelor of Culture and Arts tai vestonomi (AMK), Bachelor of Culture and Arts; sekä
liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike tradenomi, Bachelor of Business Administration;
3) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan
tutkintonimike tradenomi, Bachelor of Business
Administration;
4) luonnontieteiden alalla liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike tradenomi,
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Bachelor of Business Administration;
5) tekniikan ja liikenteen alalla tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike insinööri
(AMK), Bachelor of Engineering, rakennusmestari (AMK), Bachelor of Construction Management tai laboratorioanalyytikko (AMK), Bachelor
of Laboratory Services, sekä
merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, johon
liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike merikapteeni (AMK), Bachelor of Marine
Technology;
(9.11.2006/981)
A:lla 981/2006 muutettu 5 kohta tulee voimaan
1.1.2007. Aiempi sanamuoto kuuluu:
5) tekniikan ja liikenteen alalla tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike insinööri
(AMK), Bachelor of Engineering tai laboratorioanalyytikko (AMK), Bachelor of Laboratory Services; sekä
merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, johon
liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike merikapteeni (AMK), Bachelor of Marine
Technology;
6) luonnonvara- ja ympäristöalalla luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike
agrologi (AMK), Bachelor of Natural Resources,
hortonomi (AMK), Bachelor of Natural Resources, iktyonomi (AMK), Bachelor of Natural
Resources, metsätalousinsinööri (AMK), Bachelor of Natural Resources tai ympäristösuunnittelija (AMK), Bachelor of Natural Resources;
7) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sosiaalija terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike apuvälineteknikko (AMK), Bachelor
of Health Care, bioanalyytikko (AMK), Bachelor of Health Care, ensihoitaja (AMK), Bachelor of Health Care, fysioterapeutti (AMK), Bachelor of Health Care, geronomi (AMK), Bachelor
of Social Services and Health Care, hammasteknikko (AMK), Bachelor of Health Care, jalkaterapeutti (AMK), Bachelor of Health Care, kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Social
Services and Health Care, kätilö (AMK), Bachelor of Health Care, naprapaatti (AMK), Bache-

lor of Health Care, optometristi (AMK), Bachelor of Health Care, osteopaatti (AMK), Bachelor
of Health Care, röntgenhoitaja (AMK), Bachelor of Health Care (Radiographer), sairaanhoitaja (AMK), Bachelor of Health Care, sosionomi
(AMK), Bachelor of Social Services, suuhygienisti (AMK), Bachelor of Health Care, terveydenhoitaja (AMK), Bachelor of Health Care tai
toimintaterapeutti (AMK), Bachelor of Health
Care;
kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan
tutkintonimike estenomi (AMK), Bachelor of
Beauty and Cosmetics; sekä
liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike liikunnanohjaaja (AMK), Bachelor of Sports
Studies; sekä
8) matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan
tutkintonimike restonomi (AMK), Bachelor of
Hospitality Management.
(16.6.2005/423)
Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja eri koulutusaloilla ovat:
1) humanistisella ja kasvatusalalla humanistisen
alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon
liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike viittomakielentulkki (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Humanities tai
yhteisöpedagogi (ylempi AMK), Master of Humanities;
2) kulttuurialalla kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike artenomi
(ylempi AMK), Master of Culture and Arts, kulttuurituottaja (ylempi AMK), Master of Culture
and Arts. kuvataiteilija (ylempi AMK), Master of
Culture and Arts, konservaattori (ylempi AMK),
Master of Culture and Arts, medianomi (ylempi AMK), Master of Culture and Arts, muotoilija
(ylempi AMK), Master of Culture and Arts, musiikkipedagogi (ylempi AMK), Master of Culture and Arts, muusikko (ylempi AMK), Master of
Culture and Arts, tanssinopettaja (ylempi AMK),
Master of Culture and Arts, teatteri-ilmaisun oh-
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jaaja (ylempi AMK), Master of Culture and Arts
tai vestonomi (ylempi AMK), Master of Culture
and Arts; sekä
liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan
tutkintonimike tradenomi (ylempi AMK), Master
of Business Administration;
3) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike tradenomi (ylempi
AMK), Master of Business Administration;
4) luonnontieteiden alalla liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään
koulutusohjelman mukaan tutkintonimike tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration;
5) tekniikan ja liikenteen alalla tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään
koulutusohjelman mukaan tutkintonimike insinööri (ylempi AMK), Master of Engineering tai
laboratorioanalyytikko (ylempi AMK), Master of
Laboratory Services; sekä
merenkulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan
tutkintonimike merikapteeni (ylempi AMK),
Master of Marine Technology;
6) luonnonvara- ja ympäristöalalla luonnonvaraalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon
liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike agrologi (ylempi AMK), Master of Natural Resources, hortonomi (ylempi AMK), Master
of Natural Resources, iktyonomi (ylempi AMK),
Master of Natural Resources, metsätalousinsinööri (ylempi AMK), Master of Natural Resources tai ympäristösuunnittelija (ylempi AMK),
Master of Natural Resources;
7) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike apuvälineteknikko (ylempi
AMK), Master of Health Care, bioanalyytikko
(ylempi AMK), Master of Health Care, ensihoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care, fysioterapeutti (ylempi AMK), Master of Health
Care, geronomi (ylempi AMK), Master of Social Services and Health Care, hammasteknikko (ylempi AMK), Master of Health Care, jalka-
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terapeutti (ylempi AMK), Master of Health Care,
kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Master of
Social Services and Health Care, kätilö (ylempi AMK), Master of Health Care, naprapaatti
(ylempi AMK), Master of Health Care, optometristi (ylempi AMK), Master of Health Care, osteopaatti (ylempi AMK), Master of Health Care,
röntgenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health
Care, sairaanhoitaja (ylempi AMK), Master of
Health Care, sosionomi (ylempi AMK), Master
of Social Services, suuhygienisti (ylempi AMK),
Master of Health Care, terveydenhoitaja (ylempi
AMK), Master of Health Care tai toimintaterapeutti (ylempi AMK), Master of Health Care;
kauneudenhoitoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman
mukaan tutkintonimike estenomi (ylempi AMK),
Master of Beauty and Cosmetics; sekä
liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto,
johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike liikunnanohjaaja (ylempi AMK),
Master of Sports Studies; sekä
8) matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike restonomi (ylempi
AMK), Master of Hospitality Management.
(16.6.2005/423)
Ammattikorkeakoulututkintojen asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä säädetään
erikseen.
4§
Opintojen rakenne
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu:
1) perus- ja ammattiopintoja;
2) vapaasti valittavia opintoja;
3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; sekä
4) opinnäytetyö.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu:
1) syventäviä ammattiopintoja;
2) vapaasti valittavia opintoja; sekä
3) opinnäytetyö.
(16.6.2005/423)
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5§
(16.6.2004/497)
Opintojen laajuus
Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste.
Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän
työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600
tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien
opintojen laajuus on 180, 210 tai 240 opintopistettä. Erityisestä syystä opetusministeriö voi
vahvistaa opintojen laajuuden 240 opintopistettä laajemmaksikin.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä. (16.6.2005/423)
6§
Koulutusohjelmat
Tutkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina. Koulutusohjelmat ovat ammattikorkeakoulun suunnittelemia ja järjestämiä
opintokokonaisuuksia, jotka suuntautuvat johonkin työelämän ammatillista asiantuntemusta
edellyttämään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Koulutusohjelmassa voi olla suuntautumisvaihtoehtoja. (16.6.2005/423)
Opetusministeriö päättää koulutusohjelmista siten, että päätöksestä käy ilmi koulutusohjelman nimi, tarvittaessa suuntautumisvaihtoehdot, koulutusala, tutkinto ja tutkintonimike,
koulutusohjelman laajuus opintopisteinä sekä
harjoittelun laajuus. Koulutusohjelmat voidaan
päättää myös määräajaksi. (16.6.2004/497)
7§
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien
opintojen tavoitteet (16.6.2005/423)
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle:
1) laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja taidot sekä niiden teoreettiset perusteet asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten;
2) edellytykset asianomaisen alan kehityksen
seuraamiseen ja edistämiseen;
3) valmiudet jatkuvaan koulutukseen;
4) riittävä viestintä- ja kielitaito; sekä

5) asianomaisen alan kansainvälisen toiminnan
edellyttämät valmiudet.
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää
opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin
teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle 8 §:ssä tarkoitettu kielitaito.
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja
sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija valmistuttuaan kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä
sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen.
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja
osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä
käytännön asiantuntijatehtävässä.
7 a § (16.6.2005/423)
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
johtavien opintojen tavoitteet
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa
opiskelijalle:
1) työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja
syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan
vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten;
2) syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen
seuraamiseen ja erittelyyn;
3) valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;
4) työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä
5) kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
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Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on
antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia
taitoja.
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää
valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.
8§
Kielitaito
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon
sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:
1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan
vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään
virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen
kannalta on tarpeellinen; sekä (16.6.2004/497)
2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on
tarpeellinen.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä
ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta
kielitaidosta päättää ammattikorkeakoulu.
Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä
kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.
Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan
tutkintotodistuksessa.
9§
Opintojaksot ja opetussuunnitelmat
Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään
opintojaksoina. Opintojaksot ovat pakollisia tai
vaihtoehtoisia taikka vapaasti valittavia.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa määrätään ainakin kunkin opintojakson tavoitteet,
käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintopis-
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teinä, opetuksen ja harjoittelun määrä sekä vaadittavat suoritukset. Osa opetuksesta voidaan
järjestää työpaikalla sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrätään.
(16.6.2004/497)
10 § (16.6.2005/423)
Kypsyysnäyte
Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava
opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin
kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.
11 §
Euroopan yhteisön lainsäädäntö ja
kansainväliset sopimukset
Sairaanhoitajan ja kätilön sekä merenkulun koulutuksen tulee täyttää Euroopan yhteisön lainsäädännön asettamat vaatimukset. Merenkulun koulutuksessa on lisäksi otettava huomioon, mitä
merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista
ja vahdinpidosta kansainvälisesti sovitaan.
12 §
Ammatilliset erikoistumisopinnot
Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia laajoja täydennyskoulutusohjelmia. (16.6.2005/423)
Ammatillisten erikoistumisopintojen laajuus on 30 - 60 opintopistettä. Erityisestä syystä opetusministeriö voi vahvistaa opintojen
laajuuden 60 opintopistettä laajemmaksikin.
(16.6.2004/497)
Ammatillisten erikostumisopintojen asemasta
korkeakoulututkintojen järjestelmässä säädetään
erikseen.

4 luku
Opintojen ja opetusjärjestelyjen muut
perusteet
13 § (16.6.2005/423)
Opiskeluaika
Ammattikorkeakoulun on järjestettävä tutkintoon johtavat opinnot niin, että kokopäiväopis-
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kelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa.
14 §
Opintojen hyväksilukeminen
Ammattikorkeakoulun tulee huolehtia siitä, että
opiskelija saa tutkintosäännössä määrätyin perustein lukea tutkintoa suorittaessaan hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa
korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja ja harjoittelua
muilla samantasoisilla opinnoilla taikka vastaavalla harjoittelulla tai työkokemuksella.
15 §
Todistukset
Ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle hänen
suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen.
Ammattikorkeakoulu antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen hänen suorittamistaan opinnoista myös opiskelun kestäessä.
Ammattikorkeakoulu antaa henkilölle, joka
on suorittanut ammattikorkeakoulussa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön
tarkoitetun liitteen, jossa annetaan riittävät tiedot ammattikorkeakoulusta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden
tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä.
(16.6.2004/497)
16 §
Tutkintosääntö
Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, koulutusohjelmista, opetussuunnitelmista,
opinnoista, opintojen ohjauksesta, opetukseen
osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista annetaan ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.

5 luku
Opetus ja opiskelijat
17 §
Lukuvuosi
Ammattikorkeakoulun lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta.
Opetusta annetaan ammattikorkeakoulun määrääminä ajanjaksoina. Opetus on järjestettävä
siten, että opiskelijat voivat harjoittaa opintoja tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja tehokkaasti.
18 §
Opiskelijaksi ottaminen ja oikaisun hakeminen
opiskelijavalintaan
Opiskelija otetaan koulutusohjelmaan tai 6 §:n
2 momentissa tarkoitettuun koulutusohjelman
suuntautumisvaihtoehtoon.
Opiskelijaksi hyväksytyn on opetusministeriön määräämään ajankohtaan mennessä ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan
vastaanottamisesta. Jollei hän sitä tee, opiskelupaikka katsotaan menetetyksi. Jos hänet on hyväksytty myös yliopistoon, ilmoitus on tehtävä siihen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon,
jonka opiskelupaikan hän ottaa vastaan. Ammattikorkeakoulun on merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta viipymättä ammattikorkeakoulujen yhteishakurekisteriin.
Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten valintaan voi pyytää oikaisua.
Valinnan tulosta ei saa oikaisupyynnön johdosta
muuttaa opiskelijaksi valitun vahingoksi.
19 §
Opintosuoritusten arviointi
Opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettuun
opintosuoritukseen. Ne on säilytettävä kuuden
kuukauden ajan tulosten julkistamisesta.
20 §
Tutkintolautakunta
Ammattikorkeakoulussa on yksi tai useampi tutkintolautakunta opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Tutkintolau211
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takuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee
olla ammattikorkeakoulun yliopettaja, ja kaksi
muuta jäsentä, joista toisen tulee olla ammattikorkeakoulun opettaja. Tutkintolautakunnan
puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus.

6 luku
Kelpoisuusvaatimukset
21 §
Rehtorin kelpoisuusvaatimukset
Rehtorilta vaaditaan jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto, perehtyneisyyttä ammattikorkeakoulun toimialaan
ja hallinnollista kokemusta. Rehtorin virkaan tai
toimeen voidaan myös nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jos hänet muutoin katsotaan erityisen ansioituneeksi
tehtävään. Lisäksi rehtorilta vaaditaan, että hän
hallitsee ammattikorkeakoulun opetuskielet.
22 §
Opettajien kielitaitovaatimukset
Yliopettajalta ja lehtorilta sekä tuntiopettajalta
vaaditaan, että hän hallitsee ammattikorkeakoulun opetuskielen tai sen kielen, jolla hänet on
määrätty antamaan opetusta.
Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen,
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää yliopettajan ja lehtorin virkaan tai toimeen sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä
suomen tai ruotsin kielen taitoa.
23 §
Opettajien kelpoisuusvaatimukset
Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan
soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin
tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Erityisestä syystä yliopettajan virkaan tai toimeen voidaan 1 momentin estämättä nimittää
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö ja lehtorin virkaan tai toimeen henkilö, joka
ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa,
jos nimitettävä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tai toimen tehtäväalaan.
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Yliopettajalta ja lehtorilta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa
tehtävissä.
Ennen kuin käsi- ja taideteollisuusalan, viestintä- ja kuvataidealan, teatteri- ja tanssialan tai
musiikkialan yliopettajan tai lehtorin virka tai
toimi julistetaan haettavaksi, ammattikorkeakoulu voi päättää, että hakijoilta vaaditaan edellä tässä pykälässä säädettyjen vaatimusten sijasta tehtävän hoitamisen edellyttämät taiteelliset
ansiot.
Tuntiopettajalta vaaditaan, mikäli mahdollista, vastaava kelpoisuus kuin viran ja toimen haltijalta.
24 §
Opettajien tehtävät
Päätoimisen opettajan tehtävänä on opetus- ja
ohjaustyönsä sekä niihin liittyvien muiden tehtäviensä ohella:
1) kehittää alansa opetusta ottaen huomioon
työelämän kehitys;
2) osallistua opetussuunnitelmien laatimiseen
ja opiskelijavalinnan hoitamiseen;
3) hoitaa tutkimus- ja kehitystyöhön liittyviä
tehtäviä sen mukaan kuin ammattikorkeakoulu määrää;
4) osallistua ammattikorkeakoulun määräämään
ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen ja perehtyä työelämään; sekä
5) hoitaa ammattikorkeakoulun hallintoelinten
jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät.
Yliopettajan ja lehtorin tulee lisäksi kolmen vuoden kuluessa virkaan tai toimeen nimittämisestä suorittaa vähintään 35 opintoviikon laajuinen
opettajankoulutus, jollei hänellä sellaista ole virkaan tai toimeen nimitettäessä.

7 luku
Erinäiset säännökset
25 §
Toimiluvan hakeminen
Ammattikorkeakoulun toimilupaa haettaessa on
selvitettävä:
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1) ylläpitäjän nimi ja kotipaikka;
2) ammattikorkeakoulun nimi;
3) ammattikorkeakoulun tarpeellisuus;
4) koulutustehtävä;
5) hallinnon järjestäminen;
6) opetus- ja muut tilat;
7) arvio perustamis- ja käyttökustannuksista
sekä rahoitussuunnitelma; sekä
8) ammattikorkeakoulun toiminnan aloittamisaika.
Milloin hakijana on kuntayhtymä, on hakemukseen liitettävä kuntayhtymän perussopimus.
Milloin hakijana on yksityinen yhteisö tai säätiö, tulee sen esittää selvitys yhteisön tai säätiön merkitsemisestä rekisteriin sekä yhtiöjärjestys tai säännöt.
Hakemus on toimitettava opetusministeriölle
vähintään 20 kuukautta ennen ammattikorkeakoulun suunniteltua aloittamisajankohtaa.

8 luku
Voimaantulosäännökset
26 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.
Kumotun eräistä ammattikorkeakouluopintoja koskevan lainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä järjestelyistä 3 päivänä maaliskuuta 1995
annetun asetuksen (259/1995) 2 § jää edelleen
voimaan.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
15.10.2003/860:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2003.
Humanistisella ja kasvatusalalla humanistisen
alan ammattikorkeakoulututkinnon kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa ennen tämän asetuksen voimaantuloa suorittaneet
tai siihen johtavat opinnot ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloittaneet voivat tutkinnon

suoritettuaan käyttää yhteisöpedagogin (AMK)
tutkintonimikettä. Vastaavasti sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinnon ennen tämän asetuksen voimaantuloa suorittaneet tai siihen johtavat
opinnot ennen tämän asetuksen voimaantuloa
aloittaneet voivat tutkinnon suoritettuaan käyttää
estenomin (AMK) tutkintonimikettä.
Humanistisella ja kasvatusalalla humanistisen
alan ammattikorkeakoulututkinnon kulttuuripalvelujen koulutusohjelmassa ennen tämän asetuksen voimaantuloa suorittaneet tai siihen johtavat
opinnot ennen tämän asetuksen voimaantuloa
aloittaneet voivat tutkinnon suoritettuaan käyttää
kulttuurituottajan (AMK) tutkintonimikettä.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
16.6.2004/497:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa opintoviikkoina määrätyt opintojaksojen laajuudet
muutetaan opintopisteiksi viimeistään 1 päivänä
elokuuta 2005.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
16.6.2005/423:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annetun lain (645/2001) mukaisesti suoritettuun jatkotutkintoon voidaan liittää koulutusohjelman mukaan sama tutkintonimike, joka
liitetään ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 3 §:n 3 momentin mukaan.
9.11.2006/981:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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yhte ys tiedot

Yhteystiedot
Hakutoimisto
Bertta Hakkarainen
Jokiväylä 13, 96300 Rovaniemi
Puh. 020 798 5401
bertta.hakkarainen@ramk.fi

Opintotoimisto
Jokiväylä 13, 96300 Rovaniemi
Faksi 020 798 5499
polytechnic@ramk.fi
Vuokko Kononen
Opintotukilautakunnan sihteeri
Puh. 020 798 5404
vuokko.kononen@ramk.fi
Maire Oinas
Opiskelijarekisterin pääkäyttäjä
Puh. 020 798 5310
maire.oinas@ramk.fi

Koulutusohjelmien opintotoimistot
Degree Programme in International Business
Degree Programme in Tourism
Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma
Liiketalouden koulutusohjelma
Matkailualan koulutusohjelma (ylempi AMK)
Matkailun koulutusohjelma
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
Opintosihteerit
puh. 020 798 5737, 020 798 5723
Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi
Faksi 020 798 5799
business@ramk.fi
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma
Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi
Opintosihteeri puh. 020 798 5607
Faksi 020 798 5697
sports@ramk.fi
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Fysioterapian koulutusohjelma
Hoitotyön koulutusohjelma
Sosiaalialan koulutusohjelma
Terveyden edistämisen koulutusohjelma
(ylempi AMK)
Porokatu 35, 96400 Rovaniemi
Puh. 020 798 5644
Faksi 020 798 5699
health.social@ramk.fi
Degree Programme in Information Technology
Maanmittaustekniikan koulutusohjelma
Rakennustekniikan koulutusohjelma
Tietotekniikan koulutusohjelma
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK)
Jokiväylä 13, 96300 Rovaniemi
Opintosihteeri puh. 020 798 5364
Faksi 020 798 5494
technology@ramk.fi
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma
Metsätalouden koulutusohjelma
Jokiväylä 13, 96300 Rovaniemi
Opintosihteeri puh. 020 798 5360
Faksi 020 798 5494
maaseutuelinkeinot: rural@ramk.fi
metsätalous: forestry@ramk.fi
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