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Lukijalle

Tervetuloa opiskelemaan!

A

mmattikorkeakoulutus on murroksessa koko Suomessa. Tavoitteena
on entistä toimivampi ja työelämää
paremmin palveleva ammattikorkeakoululaitos. Opintovuonna 2013-2014 aloittavat
opiskelijat integroituvat aikaisempaa paremmin elinkeinoelämään monipuolisten harjoittelujen ja työelämäprojektien kautta. Samalla moni opiskelija luo kontakteja tulevaa
työpaikkaa varten.
Myös Lapissa ammattikorkeakoulutuksen
rakenteet muuttuvat. Olemme rakentamassa
yhdessä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun
kanssa uutta Lapin ammattikorkeakoulua.
Näin vastuu ylimmästä ammatillisesta koulutuksesta siirtyy entistä leveämmille harteille ja koulutustarjonta opiskelijoille paranee. Lapin ammattikorkeakoulun toiminta
käynnistyy 1.1.2014. Sinäkin tulet saamaan
tutkintotodistuksesi uudesta Lapin ammattikorkeakoulusta.
Ammattikorkeakoulumme kehittää jatkuvasti
omia toimintamallejaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää opintoaikojen lyhentämistä ja samalla työurien pidentämistä.

Tämä merkitsee, että opiskelijat keskittyvät
entistä tiiviimmin opintoihinsa ja valmistuvat nopeammin. Ammattikorkeakoulumme
vastaa tähän haasteeseen kehittämällä oppimisnäkemystään, opetusmenetelmiään ja
oppimisympäristöään sekä tehostamalla oppimisen ohjauskäytäntöjä.
Opiskeluvaiheeseen kuuluu olennaisena
myös työskentely opiskelijakunnassa. Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on Camos r.y. Camos käy jatkuvaa
vuoropuhelua korkeakoulun johdon kanssa
opiskelijaelämään liittyvistä ajankohtaisista
asioista. Toivon, että jokainen ammattikorkeakoulun opiskelija antaa oman panoksensa opiskelijakunnan toimintaan ainakin liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi.
Toivotan opiskelijoille ja henkilöstölle hyvää
lukuvuotta 2013–2014.

Outi Hyry-Honka
Vs. rehtori
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Opiskelijakunnan tervehdys

Tervetuloa Rovaniemen ammattikorkeakouluun!
Mikä on Camos?
Camos on Rovaniemen ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta. Saapuessasi kouluun toimimme
viimeistä syyslukukauttamme, sillä vuoden vaihteessa Lapin ammattikorkeakoulun myötä meistä tulee Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO.
Miksi on olemassa opiskelijakunta?
Opiskelijakunnan opiskelijatoimijat toimivat
opiskelijoiden edunvalvojina ammattikorkeakoulussamme sekä ympärillämme toimivassa yhteiskunnassa. Aktiiviset toimijamme ovat niin
ikään RAMKin opiskelijoita – kuten sinäkin. Me
haluamme varmistaa, että olet tyytyväinen saamaasi koulutukseen ja kouluajan ulkopuolisiin
aktiviteetteihin. Me pyrimme olemaan mahdollisimman lähellä opiskelijoita, jotta pystymme
parhaamme mukaan saamaan opiskelijat viihtymään opinahjossaan ja tukemaan opiskelijoita
opintojen edistymisessä.
Milloin Camos vaikuttaa?
Opiskelija pystyy tilaamaan Camoksen kautta opiskelijakortin, jolla saa lukuisia opiskelijaetuuksia! Camos vaikuttaa myös taustalla, me
istumme koulun henkilökunnan ja johdon kanssa tärkeissä suunnittelupalavereissa ja tuomme
opiskelijoiden näkemykset mukaan keskusteluihin. Opiskelijatoimijoita tapaa myös koulun ta-
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pahtumissa ja vapaa-ajan riennoissa, joissa kannattaa tulla nykimään hihasta ja tutustumaan
mukaviin Camoslaisiin!
Missä Camos toimii?
Camoksen toimisto sijaitsee Rantavitikan kampuksella (Jokiväylä 11) C-talon päädyssä. Opiskelijoiden Olohuone on Camoksen toimistoa
vastapäätä ja on kaikkien opiskelijoiden käytettävissä. Hallituksen jäseniä ja pääsihteeriä voit
käydä moikkaamassa toimistolla milloin vain
– Olemme siellä sinua varten! Apua kannattaa
tulla kysymään ja kertomaan aina ajankohtaisia
kuulumisia opiskelustasi.
Lisätietoa Camoksesta löydät nettisivuiltamme
sekä blogistamme – www.camos.fi tai
Facebookista www.facebook.com/camosramk

Mitä parhain terveisin,
Jonna Jakkila
Hallituksen puheenjohtaja
Rovaniemen ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta Camos
pj.camos@ramk.fi
Puh. 045 261 2630
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1 Opiskelu Rovaniemen ammattikorkeakoulussa
1.1 Koulutus lukuvuonna 2013–2014
Olet tullut Rovaniemen ammattikorkeakouluun
(1.1.2014 alkaen Lapin ammattikorkeakoulu)
suorittamaan työelämälähtöistä korkeakoulututkintoa. Tutkinnot ovat 210 tai 240 opintopisteen laajuisia. Opiskeluaika on koulutusohjelmakohtaisesti 3,5 tai 4 vuotta. Aikuiskoulutuksessa
opiskeluaika voi olla lyhyempi. Ylempään AMKtutkintoon johtavien koulutusten laajuus on 60
tai 90 op ja opiskeluaika on 1 tai 11/2 vuotta.
Koulutusohjelmien opintosuunnitelmat esitellään luvussa 4.

1.2 Lukuvuoden aikataulut
Lukuvuosi alkaa 1.8.2013 ja päättyy 31.7.2014.
Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen.
Lisäksi voi olla kesäopintoja.
Lukuvuoden avajaiset kaikille uusille opiskelijoille on perjantaina 6.9.2013 klo 10.
Aloittaville opiskelijoille opetus ja harjoittelu järjestetään 2.9.2013–18.6.2014.
Jatkaville opiskelijoille opetus ja harjoittelu järjestetään 5.8.2013–23.5.2014.
Valmistujaisjuhla
Joulukuussa perjantaina 20.12.2013 klo 10
Toukokuussa keskiviikkona 28.5.2014 klo 10
Joululoma on viikoilla 52 ja 1
Arvosanajaoston kokoukset Rovaniemellä (suluissa
todistusten allekirjoituspäivä)
Pe 13.9.2013 (20.9.2013)
Pe 11.10.2013 (25.10.2013)
Pe 15.11.2013 (22.11.2013)
Ma 9.12.2013 (20.12.2013)
Pe 17.1.2014 (24.1.2014)
Pe 14.2.2014 (21.2.2014)
Pe 14.3.2014 (21.3.2014)
Pe 11.4.2014 (25.4.2014)

Pe 16.5.2014 (23.5.2014)
Ke 11.6.2014 (18.6.2014)
Yleiset tenttipäivät ja –ajat Rovaniemellä
Ma 26.8.2013, klo 16.30-19.30
Ma 23.9.2013, klo 16.30-19.30
Ma 21.10.2013, klo 16.30-19.30
Ma 18.11.2013, klo 16.30-19.30
Ma 9.12.2013, klo 16.30-19.30
Ma 20.1.2014, klo 16.30-19.30
Ma 17.2.2014, klo 16.30-19.30
Ma 17.3.2014, klo 16.30-19.30
Ma 14.4.2014, klo 16.30-19.30
Ma 12.5.2014, klo 16.30-19.30
Ma 2.6.2014, klo 16.30-19.30

1.3 Opiskelijan ilmoittautuminen
läsnä olevaksi tai poissa olevaksi
Sinun on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissa olevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla. Poissaolon voit
keskeyttää ilmoittautumalla läsnä olevaksi seuraavan lukukauden alusta. Mikäli et ilmoittaudu läsnä olevaksi etkä poissa olevaksi, menetät
opiskeluoikeutesi. Opiskeluoikeutensa menettäneelle voidaan anomuksesta palauttaa opiskeluoikeus seuraavan lukukauden alusta lukien. Opiskeluoikeuden palauttamisesta peritään
35 € maksu.
Lisätietoja ilmoittautumisesta, ilmoittautumisajat sekä läsnä olevan ja poissa olevan opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä ilmoittautumisen laiminlyönnistä johtuvasta
opiskeluoikeuden menettämisestä löydät osoitteesta www.ramk.fi/lomakkeet.
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1.4 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 sinulle valmiudet työskennellä vaativissa asiantuntijatehtävissä.
Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden
opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava
1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.
Perusopinnoissa kehität opiskeluvalmiuksiasi
ja kielitaitoasi sekä hankit perustiedot tutkimusja kehittämistyöhön. Lisäksi perehdyt alasi tärkeimpiin käsitteisiin sekä teoreettisiin ja ammatillisiin perusteisiin.
Ammattiopinnoissa perehdyt ammatillisen
tehtäväalueen asiakokonaisuuksiin ja sovelluksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin.
Ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen syventävissä ammattiopinnoissa syvennät
teorian soveltamista käytäntöön, projektin johtamiseen sekä tutkimus- ja kehitystyötaitoja ja sosiaalisia taitoja.
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on
syventää ja täydentää ammatillista osaamistasi. Niillä sinä voit myös täydentää ja tukea ammattikorkeakoulututkintoasi sekä laajentaa sen
sisältöä oman kiinnostuksesi ja yksilöllisen
mieltymyksesi ja ammattikorkeakoulumme profiilin mukaan.
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu perehdyttää sinut ohjatusti alan keskeisiin käytännön
työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun laajuus vaihtelee
koulutusohjelmittain 30—100 op.
Opinnäytetyössä (15 op) osoitat hankkimasi 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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Ylempiin AMK-tutkintoihin johtavien koulutusohjelmien opinnäytetyön (30 op) 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 perehtyneisyyttäsi alaan ja suomen
kielen taitoa.
Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että kaikki opetussuunnitelman sisältämät opintojaksot
on suoritettu hyväksytysti.

Ammattikorkeakoulututkinnon
opintojen rakenne
OPINNÄYTETYÖ
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
AMMATTIOPINNOT
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
PERUSOPINNOT
Koulutusohjelman perusopinnot
Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
opintojen rakenne
OPINNÄYTETYÖ
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
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1.5 Oma opiskelusi
Ammattikorkeakouluopiskelijan aktiivisuus ja vastuu oman opiskelun suunnittelusta ja opinnoissa etenemisestä on tärkeää. Opiskelu sisältää lähiopiskelua, harjoittelua ja itsenäistä opiskelua.
Aikuisopiskelu toteutetaan pääsääntöisesti monimuoto-opiskeluna, joka voi sisältää ilta- ja viikonloppuopiskelua sekä verkko- tai virtuaaliopintoja.
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
Opetussuunnitelmassa (OPS) esitetään tutkintoon kuuluvat opintojaksot ja niiden osaamistavoitteet ja osaamista kuvaavat arviointitulokset.
Tämän perusteella laadit yhdessä opettajatuutorisi kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa opintojen kulku ja suoritustapa
suunnitellaan tarkemmin, esim. valitaan vaihtoehtoiset ammattiopinnot ja vapaasti valittavat
opinnot. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa
laadittaessa huomioidaan aikaisemmin hankittu
osaaminen, jota voidaan esittää hyväksiluettavaksi. Aikaisemmin hankittuun osaamiseen perustuvat hyväksiluvut on haettava pääsääntöisesti ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Opintojaksoille ilmoittautuminen
Opiskelijat ilmoittautuvat kaikille, myös pakollisille opintojaksoille. Ilmoittautuminen tehdään opintorekisterin opiskelijaliittymässä WinhaWillessä
osoitteessa https://winhawille.ramk.fi/winhawille/
Aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat ensimmäisen lukuvuoden opintojaksoille lukuvuoden
alussa 31.8.–15.9.2013.
Tarkempia ohjeita opintojaksoille ilmoittautumisesta löydät osoitteesta www.ramk.fi/opintojaksolle.
Opintojaksojen suorittaminen ja arviointi
Opintojen suoritusvaatimuksiin voi kuulua esimerkiksi tenttejä ja erilaisia kirjallisia sekä suullisia tehtäviä.
Opintojaksojen tenttejä järjestetään opintojaksojen yhteydessä ja yleisinä tenttipäivinä.
Opintosuoritusten arviointiin tai opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää
arvioinnin tai hyväksiluvun suorittaneelta opettajalta oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun

opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin
ja hyväksiluvun tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.
Opettajan päätökseen tyytymätön opiskelija voi
hakea päätökseen oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut
päätöksestä tiedon.
Opintorekisterin opiskelijaliittymä WinhaWille
Sinä voit seurata omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi ja opintosuorituksiasi opintorekisterin opiskelijaliittymässä WinhaWillessä.
Voit tarvittaessa myös tulostaa suoritusraportteja. Sinun on itse huolehdittava siitä, että yhteystietosi ovat rekisterissä ajantasalla. Osoitteen ja
puhelinnumeron muutokset on viipymättä päivitettävä rekisteriin.
Opiskelijapalautteet
Opiskelijoilta kerätään palautetta opintojaksoittain ja vuosipalautteena koulutusohjelmakohtaisesti opintopolun eri vaiheissa. Opiskelijoiden
palautetta hyödynnetään koulutuksen laadun kehittämisessä ja varmistamisessa.

1.6 Opiskelun tukipalvelut
Opetuksen ja opiskelun tukipalvelujen tuottamisessa Lapin korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä. Korkeakoulujen yhteinen palvelukeskus
tuottaa mm. seuraavia toimintoja: hakutoimisto,
opiskelijarekisteri, opintotukilautakunta, liikuntapalvelut, korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut, avoin ammattikorkeakoulu sekä etä- ja verkko-opintojen tukipalvelut.
Jokaisella koulutusalalla toimii opiskelijoita palveleva opintotoimisto. Opintotoimistoista ja opiskelun tukipalveluista saat monipuolista
opintoihin liittyvää neuvontaa. Opintotoimistoista saat erilaisia todistuksia kuten opiskelutodistukset, opintorekisterin suoritusotteet ja
Kelan ateriakortit. Toimistoista saat myös opintotukihakemuslomakkeita ja opintotukeen liittyvää neuvontaa.
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1.7 Esteetön opiskelu
Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen,
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (20.1.2004/21) edistää ja turvaa yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän
kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Koulutuksen
järjestäjän tulee kohtuullisin toimin tukea vammaisen henkilön ja erilaisen oppijan opiskelua.
Esteettömyyttä toteutetaan kiinnittämällä erityistä huomiota hakuprosessiin ja opiskelijavalintaan, opetusjärjestelyihin ja ohjaukseen, tukipalveluihin, tiloihin ja viestintään.
Esteettömyys opiskelijavalinnoissa
Mikäli opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintatilanteessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. Valintakoekutsun saatuaan hakijan
tulee välittömästi toimittaa hakemus ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijan
lausunto vamman tai sairauden laadusta. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä.
Yleinen kulkukelpoisuus
Kampuksien parkkipaikoilla etuovien läheisyydessä on pysäköintiruudut liikuntaesteisten ajoneuvoille. Kaikkiin korkeakoulun tiloihin ei ole
täysin esteetön kulku. Erityisjärjestelyjä tulee tarvittaessa tehdä ja selvittää tilojen toimivuutta tilanteen mukaan.
Kirjasto ja atk-laitteisto Rovaniemellä
Kaikki kirjastoyksiköt toimivat katutasossa keskeisillä paikoilla. Kaikissa on vähintään yksi korkeussäätöinen työskentelytaso käytettävissä. Lainaus- ja palautustoiminnot on toteutettu niin,
että pyörätuolissa istuva voi toimia itsenäisesti. Pääosin kirjastojen tilat ovat kynnyksettömiä
ja kirjaston kalusteiden väliset mitoitukset mahdollistavat pyörätuolilla liikkumisen kirjaston tiloissa. MTI-kirjaston Luovaan lukutilaan on
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korkeakouluopiskelijan mahdollista päästä työskentelemään vuorokauden ajoista riippumatta
(24 h). Myös Jokiväylä 11:n kirjaston välittömässä läheisyydessä on 24 h avoinna oleva tietokoneluokka opiskelijoiden käyttöön. Sisäänpääsy
näihin ympärivuorokautisiin oppimistiloihin on
mahdollista panttimaksullisen kulkukortin avulla.
ATK-luokkien sijainti ja kalustus vaihtelee
kampuksittain.

1.8 Liikuntapalvelut
Korkeakoululiikuntapalvelut ovat tarkoitettu Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Rovaniemen korkeakoululiikunnan koko tarjonnan
tavoittaa hankkimalla Sporttipassin; se sisältää
erilaisia ryhmäliikuntatunteja, kuntosalivuoroja
sekä palloiluvuoroja.
Passi toimii pääsylippuna yhteisille vuoroille
sekä oikeuttaa sovittuihin alennuksiin kursseista ja yhteistyökumppaneiden palveluista. Passi on henkilökohtainen ja voimassa lukuvuoden
kerrallaan. Hinta on 35 euroa lukuvuodelta tai
25 euroa syys- tai kevätlukukaudelta. Sporttipassi on tarra, joka liimataan Camoksen tai LYY:n
opiskelijakorttiin tai muuhun vastaavaan kuvalliseen korttiin.
Korkeakoululiikunnan koko tarjonnan löydät
osoitteesta www.ramk.fi/hyvinvoint_ja_liikunta.
Halutessasi lisätietoa liikunta-asioista, ota yhteyttä liikuntasuunnittelijaan.
Liikuntasuunnittelija
Mika Vettainen
Jokiväylä 13
Puh. 040 182 6341
etunimi.sukunimi@ramk.fi

1.9 IT-palvelut
Rovaniemen palvelupiste palvelee asiakkaitaan
ensisijaisena yhteydenottokanavana IT-palveluiden osalta. Palveluajat maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.
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Jos olet unohtanut salasanasi, soita Palvelupisteen puhelimeen 020 798 5800, koska salasanaa ja tunnuksia ei anneta sähköpostitse.
Puh. 020 798 5800
servicedesk@redu.fi<mailto:servicedesk@redu.fi>
http://itinfo.redu.fi

1.10 Opintososiaaliset edut
Opintotuki
Ammattikorkeakoulussa päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintotukea.
Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu,
opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.
Opiskelun katsotaan olevan päätoimista, kun
suoritat vähintään 5 opintopistettä nostamaasi
opintotukikuukautta kohti. Opintojesi edistymistä seurataan vuosittain. Myös opintotuen saajan
tulot valvotaan vuosittain.
Opintotuki myönnetään koko opiskeluajalle
kerrallaan. Voit saada tukea myös kesäopintoihin kesä-, heinä- ja elokuulle.
Voit hakea opintotukea Kelan lomakkeella
OT2 ja voit täyttää hakemuksen myös verkossa
Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi. Palveluun
pääset omilla verkkopankkitunnuksillasi.
Opintotukilautakunta
Ammattikorkeakouluissa on opintotukilautakunta, jonka päätehtävänä on tuensaajien opinnoissa edistymisen seuranta.
Lautakunnan puheenjohtajana 31.12.2013 saakka
toimii lehtori Sirpa Torvinen, sihteerinä/esittelijänä
suunnittelija Vuokko Kononen, puh. 020 798 5404,
ja varasihteerinä suunnittelija Tuovi Honkela, puh.
020 798 5476.
Lisätietoja opintotuesta Kelan internet-sivuilla www.kela.fi.
Tietoa opintotuesta ja siihen liittyvistä ohjeista löydät myös RAMKin kotisivuilta www.ramk.
fi/opintojenrahoitus.

Ateriaetu
Opiskelijat saavat 1,94 € suuruisen alennuksen
opiskelija-aterioiden hinnoista kaikissa Kelan ateriatukijärjestelmän piiriin kuuluvissa opiskelijaruokaloissa. Alennuksen aterian hinnasta saat
esittämällä opiskelijajärjestön jäsenkortin tai Kelan ateriatukikortin, jonka saat opintotoimistosta.
Muita tukimuotoja
Koulutusrahasto myöntää tietyin edellytyksin aikuiskoulutustukea työsuhteessa olevalle opiskelijalle. Lisätietoja ja hakeminen www.koulutusrahasto.fi.
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja omaehtoinen opiskelu ovat 1.1.2010 alkaen työllistymistä edistäviä palveluita. Niiden ajalta voi
saada sitä työttömyysetuutta, johon henkilöllä
työttömänä olisi oikeus.
Lisätietoja eri tukimuodoista Kelan internetsivuilla www.kela.fi tai Työ- ja elinkeinotoimiston
internet-sivuilla www.mol.fi.
Opiskelija-asunnot
Paras Opiskelijan Koti Rovaniemellä
LÖYDÄT. Opiskelija-asunnon Rovaniemeltä, kun surffaat suoraan Domus Arctica -säätiön kotisivuille www.das.fi. DASilla on 1033 juuri opiskelijalle suunnattua asuntoa. DASunnot
löytyvät kivenheiton päästä oppilaitoksista ja
hintataso vaihtelee asunnon koon, varustelun
ja sijainnin mukaan. DASilta löydät kerhohuoneita ja lukusaleja, kierrätyshuoneita, kuntosaleja, saunoja, pyykkitupia sekä lasten leikkialueita. Ota kämppäkaveri mukaan ja lähde
harrastamaan! Asiakaspalvelusta voi lainata
työkaluja huonekalujen kokoamiseen, lautapelejä illanviettoon kavereiden kanssa ja ompelukoneita verhojen ompeluun.
YSTÄVÄLLISTÄ. Saat hymyilevän vastaanoton
asiakaspalvelussamme ja teemme asumisesi
helpoksi. DASHupa on tarkastanut ja tarvittaessa kunnostanut asuntosi ennen muuttoasi. Asumisaikanasi DASin huoltopalvelu varmistaa, että
kaikki varmasti pelaa. Olet aina tervetullut DASAspaan ja neuvomme Sinua parhaan kykymme
mukaan.
VAIHTOEHTOJA. Kimppa-asuminen on edullista ja liikuntapaikat kiven heiton päässä Kun-
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totiellä, missä maksat asumisesta keskimäärin
230 €/kk. Citysinkun vaativaan makuun löytyy
yksiöitä yliopiston kupeessa sijaitsevasta Anninportista ja Vellikelloista sekä aivan keskustasta
Ukkoherrantieltä hintaan 320–440 €/kk. Asumiskustannuksiin olemme sisällyttäneet nettiyhteys-, sähkö- ja vesikustannukset. Erilliskorvauksia
veloitamme kuntosalin käytöstä, autonlämmityspaikasta ja perhesaunavuorosta sekä valmiiksi
kalustetuista asunnoista.
PALVELUJA. DASunnot tarjoavat nettiyhteyden surffailuun ja opiskeluun, koska netti on
osa opiskelua ja vapaa-aikaa. Kotisivujen asukkaan osiossa toimivat lähes kaikki tarvitsemasi
asumispalvelut, mm. verkkosopimus, asunnonvaihto, vikailmoitus, irtisanoutuminen. Elämäntilanteen muuttuessa voit vaihtaa asuntoa. Kimppa-asuntoa voi hakea yhdessä kaverin kanssa!
HELPPOA. DASin vakuusmaksu on edullinen
eikä muita kynnyksiä ole muuttaessasi DASuntoon. Kimppa-asuja maksaa 200 euroa, sinkku
300 euroa ja rakastuneet pariskunnat 500 euroa. Vakuusmaksu peritään vuokrasuhteen velvoitteiden turvaksi ja sillä katetaan mahdollisia
siivous- ja muita kustannuksia. Vuokrasuhteen
päätyttyä ja huoneistotarkastuksen jälkeen vakuusmaksu palautetaan tilille.
HAE HETI. Klikkaa www.das.fi, soita, meilaa tai
käy DASilla hakemassa lisätietoa. DASuntoihin on jatkuva hakuaika. Hakemus on voimassa
kolme kuukautta ja hakemuksen voimassaoloa
jatkat helpoiten www.das.fi /hakemuksen uusiminen. Voit myös soittaa tai lähettää sähköpostia. Vapautuvia asuntoja tarjoamme päivittäin.
Uudet opintojaan aloittavat opiskelijat ovat etusijalla 1.8. ja 1.9. alkaen vapautuviin asuntoihin.
Opiskelijaystävällisiä asuntoja, DAS!
DOMUS ARCTICA -SÄÄTIÖ
Ylikorvantie 28 A, 96300 ROVANIEMI
Puh. 020 769 9180
Faksi 020 769 9188
Sähköposti dasaspa@das.fi
www.das.fi
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1.11 Opiskelijoiden terveydenhuolto
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut Rovaniemellä järjestää Rovaniemen kaupunki.
Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat terveydenhoitajan vastaanotto, nettivastaanotto sekä lääkärin vastaanotto. Lääkärin vastaanottopalveluita toteutetaan myös terveyskeskuksen
hoitotiimeissä, päivystys- ja ensiapupalvelut Lapin keskussairaalassa. Suun terveydenhuollon
palvelut järjestää Rovaniemen kaupunki.
Terveydenhoitajan palvelut ovat maksuttomia,
sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä peritään
terveyskeskusmaksu.
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. Tavoitteena on terveiden elämäntapojen näkeminen myönteisenä voimavarana
opiskelijan jokapäiväisessä elämässä.
Voit varata aikoja terveydenhoitajalle puhelimitse tai sähköpostilla. Nyt on myös mahdollisuus varata aikoja sähköisen ajanvarauksen
kautta rokotuksiin ja ehkäisykontrolleihin osoitteessa https://www.ajanvaraus.fi/lappi/rms.
do?url=rovaniemi
Terveydenhoitajat
Minna Lohela
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Ounasvaaran kampus
Rantavitikan kampus
Englanninkieliset koulutusohjelmat
Puhelintunti ma-pe klo 8.00-9.00 ja 11.30-12.30
Puh. 040 829 4152
minna.lohela@rovaniemi.fi
Anni Ruotsalainen
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
MTI-koulutus (hotelli- ja ravintola-alan sekä
matkailun koulutusohjelman opiskelijat)

opinto - opa s 2013 –2014 • opiskelu rovaniemen ammat tikorke akoulussa

Luonnonvara-ala (metsätalouden sekä maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmien opiskelijat)
Puhelintunti ma-pe klo 8.00-9.00 ja 11.30-12.30
Puh. 0400 342 522
anni.ruotsalainen@rovaniemi.fi
Lisätietoja
http://www.ramk.fi/fi/Opiskelijalle/Palvelut_
opiskelijalle/Hyvinvointi-_ja_liikuntapalvelut/
Opiskeluterveydenhuolto.iw3
Opiskeluterveydenhuollon nettivastaanotto
Palvelun avulla oppilaitosten opiskelijat voivat ottaa yhteyden terveydenhoitajaan netin välityksellä.
Palvelu on tarkoitettu Rovaniemen kaupungin
alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille.
Nettivastaanotto on opiskelijan ja terveydenhoitajan välistä henkilökohtaista asiointia salatun yhteyden kautta. Opiskelija rekisteröityy palveluun
käyttäen henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia.
Palvelussa voi lähettää kysymyksiä oman oppilaitoksen terveydenhoitajalle. Asiointi perustuu
luottamukselliseen suhteeseen opiskelijan ja terveydenhoitajan välillä ja se on rinnastettavissa
puhelinkontaktiin tai vastaanottokäyntiin.
Lisätietoja
www.rovaniemi.fi/nettivastaanotto
Lääkäripalvelut
Lääkärin vastaanottopalveluita toteutetaan Opiskeluterveydenhuollossa sekä terveyskeskuksen
hoitotiimeissä. Tiimeissä on myös päivystysaikoja hoitajille ja lääkäreille ja he palvelevat arkisin ma-pe klo 8-16. Jokaisella Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijalla on osoitteen
mukaan määräytyvä hoitotiimi. 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 hoitotiimit
Saarentiimi puh. 016 322 4575
Etelätiimi puh. 016 322 4555
Pohjoistiimi 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, joissa sairauden tai vamman vuoksi ei voida odottaa seuraavaan päivään omalääkärin vastaanotolle. 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 arkisin kello 8.00–16.00.
Yöpäivystys
Lapin keskussairaala, Ensiapu
Ounasrinteentie 22
Puh. 016 328 2100
Klo 22.00-8.00
Öisin hoidetaan vain hätätapaukset.
Terveyskeskusmaksut 18 vuotta täyttäneeltä
Vuosimaksu 27,40 €
Käyntimaksu 13,70 €
Päivystysmaksu 18,80 € arkisin kello 20-22 sekä
lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 8–22
Yöpäivystysmaksu, klo 22-08, 27,40 € käynniltä
Peruuttamaton ajanvaraus 33,80 €
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Hammaslääkäripalvelut
Suun terveydenhuollon palvelut järjestää Rovaniemen kaupunki.
Opiskelijoille kuuluu vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve.
Ajanvaraus numerosta 016 322 2562. Lisätietoa
Rovaniemen hammashoitoloista.

1.12 Korkeakouluopintojen ohjaaja
Korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut ovat tarkoitettu Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston opiskelijoille. Ensisijaisesti opiskelussaan kohtaamissaan vaikeuksissa opiskelijan on
hyvä olla yhteydessä ensimmäiseksi omaan opettajatuutoriin. Opiskeluaikana vastaan voi tulla kuitenkin myös jaksoja, jolloin kaipaa lisätukea oman
hyvinvoinnin ja/tai opintojen etenemisen tueksi.
Korkeakouluopintojen ohjaajan tehtävänä on
tukea opiskelijoiden opintojen sujuvuutta, opiskelutaitoja ja hyvinvointia.
Korkeakouluopintojen ohjaajan luokse voi
hakeutua luottamuksellisesti keskustelemaan
mieltä painavista opintoihin tai omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Korkeakouluopintojen ohjaajan kanssa voi kehittää opiskelutaitojaan, pohtia tavoitteita ja motivaatiota,
käsitellä tenttipulmia, ajankäyttöä tai kirjoittamisprosessissa ilmeneviä vaikeuksia. Yhteydenoton syitä voivat olla esimerkiksi ajanhallinnan
ja aikaansaamisen vaikeudet, oppimisen ongelmat, itsetuntemus, opiskelumotivaation ongelmat, tenttijännittäminen, opinnoissa jaksaminen ja stressinhallinta. Terveyteen liittyvissä
kysymyksissä opiskelijaa neuvotaan ottamaan
yhteys opiskeluterveydenhuoltoon.
Korkeakouluopintojen ohjaaja järjestää myös
erilaisia kursseja tai ryhmiä. Tapaamiskertoja sovitaan noin yhdestä viiteen tilanteen ja tarpeen mukaan.
Aika varataan ensisijaisesti sähköisen ajanvaraus -järjestelmän kautta osoitteessa
http://www.luc.fi/Suomeksi/Korkeakouluopintojen_ohjaajapalvelut.iw3
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Päivystys ilman ajanvarausta on avoinna
maanantaisin ja torstaisin klo 13–15.
Ohjaajaan saa myös yhteyden lähettämällä
sähköpostia tai soittamalla suoraan korkeakouluopintojen ohjaajalle.
Korkeakouluopintojen ohjaaja
Panu Helle
Jokiväylä 13, huone 103,
96300 Rovaniemi
Puh. 040 484 4076
Panu.Helle@ulapland.fi
Lisätietoja ja mm. Usein kysytyt kysymykset
-osio löytyvät ohjaajan sivuilta:
http://www.luc.fi/Suomeksi/Korkeakouluopintojen_ohjaajapalvelut.iw3
Jatkossa korkeakouluopintojen ohjaajan tehtävä pyritään muuttamaan opintopsykologin tehtäväksi.

1.13 Kansainvälinen toiminta
Rovaniemen ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tuottaa kansainvälisiä, laadukkaita ja kilpailukykyisiä tutkintoja ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
sekä kouluttaa kansainvälisesti osaavia työntekijöitä yritysten tarpeisiin. 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
kansainvälisinä vierailijoina. Henkilövaihdon
painopistealueet ovat Barentsin alue, Eurooppa,
Aasia ja Yhdysvallat.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan sekä opintoihin kuuluva harjoittelu ulkomailla. Kansainvälistä opiskelua ja harjoittelua
tuetaan apurahoin. Jokaisella opiskelijalla on
mahdollisuus kansainvälisiin opintoihin ilman
ulkomaille lähtemistäkin. Ammattikorkeakoulus-

opinto - opa s 2013 –2014 • opiskelu rovaniemen ammat tikorke akoulussa

sa vierailee ulkomaalaisia luennoitsijoita ja opiskelukaverina voi olla kansainvälinen vaihto- tai
tutkinto-opiskelija. Opintojaksoja on mahdollista suorittaa kokonaan vieraalla kielellä. Kansainvälistyä voi myös toimimalla kansainvälisenä
opiskelijatuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille opiskelijoille.
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on yhteinen kansainvälisten asioiden yksikkö, jossa
palvellaan niin opiskelijoita kuin henkilöstöä kaikissa kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi jokaisella kampuksella on kansainvälisten
asioiden koordinaattori.
Kansainvälisten asioiden yksikkö Rovaniemellä
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
Faksi 020 798 5497
international@ramk.fi
Kansainvälisten asioiden kehitysjohtaja
Matti Lempiäinen
Puh. 020 798 5727
etunimi.sukunimi@ramk.fi
Kansainvälisten asioiden suunnittelija
Sanna Iivari
Puh. 020 798 5481
Kansainvälisten asioiden suunnittelija
Mari Putaansuu
Puh. 020 798 5417

dollisuuksia. Informaatiolukutaidon opetusta
sisältyy opetussuunnitelmissa Johdatus alakohtaisiin opintoihin –opintojaksoon sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteisiin ja
opinnäytetyövaiheeseen.
Kokoelmat painottuvat koulutusalojen mukaisesti ja sisältävät tieteellistä ja ammatillista aineistoa pääosin suomen- ja englanninkielisenä. Niitä voi selailla Lapin korkeakoulukirjaston
Juolukka-tietokannassa https://juolukka.linneanet.fi. E-aineistot ovat käytettävissä Nelli-portaalin kautta.
Kirjaston aukioloajat, palvelut, käyttösäännöt
ja ajankohtaistiedotteet löytyvät verkkosivuilta
http://kirjasto.luc.fi.
Toimipisteet
Lapin korkeakoulukirjasto
RAMK, Jokiväylä
Jokiväylä 11
96300 ROVANIEMI
Puh. 020 798 5427
Toistaiseksi suljettuna
Lapin korkeakoulukirjasto
Matkailu
Viirinkankaantie 1
96300 ROVANIEMI

Kansainvälisten asioiden yksikkö yhdistyy viimeistään 1.1.2014 osaksi Lapin ammattikorkeakoulun kansainvälistä toimintaa.

1.14 Kirjasto- ja tietopalvelut
Rovaniemellä
Lapin korkeakoulukirjasto toimii RAMKissa Jokiväylässä. Matkailualan kirjasto on toistaiseksi
suljettuna, kokoelmat ja palvelut ovat käytettävissä Jokiväylän kirjastossa.
Kirjasto tarjoaa opiskelijoiden käyttöön painettuja ja elektronisia tietoaineistoja, neuvontaja tietopalveluja sekä tiloja ja työskentelymah-
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2 Oppimisympäristöjä Rovaniemellä
2.1 Inno - Uutta osaamista ja
yrittäjämäistä toimintatapaa
synnyttävä oppimisympäristö
Innon toiminnan pedagogiset lähtökohdat ja toimintaideologia perustuu tiiviiseen yhteistyöhön
matkailualan elinkeinon kanssa. Oppimistehtävissä, projekteissa ja hankkeissa etsitään ratkaisuja
aitoihin työelämän ongelmiin. Innon työtavoissa
ja sen oppimiskäsityksessä yhdistyy yksilön kokemuksellinen oppiminen yhteisölliseen oppimiseen, jota voidaan kutsua aktiiviseksi oppimiseksi. Tällainen aktiivinen rooli kannustaa opiskelijaa
oman oppimisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen sekä tukee yrittäjämäisen työskentelytavan
syntymistä jo opiskeluaikana.
Aktiivinen oppiminen korostaa opiskelijoiden,
opettajien ja työelämän edustajien yhteistoimintaa, työskentelyä tiimeissä ja yhteisöjä oppimisen perustana. Aktiivisen oppimisen perustaitoja ovat motivaatioon ja tiedonhankintaan
liittyvät valmiudet, joista merkittävin on oman
oppimisen ohjaaminen ja sen arvioinnin taito.
Aktiivinen oppiminen korostaa myös oppijan kykyä yhteistoiminnallisuuteen (tiimeissä työskentely), kykyä yhteiseen ongelmanratkaisuun, taitoa jakaa tietoa ja kannustaa toista. Keskeisenä
taitona näyttäytyy kyvykkyys vuorovaikutteiseen
toimintaan ja taitoon ottaa vastaan toisten kokemuksia ja ajatuksia. Tärkeitä asioita oppimisen kannalta ovat myös yhteiset keskustelut, inhimillisyys ja vastuullisuus.
Inno toimii aidosti avoimena oppimisympäristönä ja se verkostoituu ammattikorkeakoulun
eri kampusten välille sekä MTI:n toimijoiden
kautta. Toiminnassa korostuu myös kansainvälisyys, koska oppimisympäristö tarjoaa eri maista ja kulttuureista tuleville opiskelijoille oppimismahdollisuuksia.
Lisätietoja
Inno Valmentajat
Viirinkankaantie 1
96300 Rovaniemi
MTI.Inno@ramk.fi
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2.2 Lapland Sales Academy
– myyntiosaamista Lappiin
Lapland Sales Academyn eli LSA:n toimintamalli
kehitettiin Lapin korkeakoulukonsernin yhteisessä
ESR –rahoitteisessa projektissa.
LSA keskittyy markkinoinnin, myynnin ja myynnin
tukitoimintojen osaamisen kehittämiseen. Koska myyntiosaaminen on strategisesti yritysten
keskeisimpiä osaamisalueita ja yrittäjyyden elementtejä, tarjoaa LSA myyntivalmennusta kaikille
ammattikorkeakoulun toimialoille. Toiminnan laajetessa LSA:n opiskelijoina voivat olla myös Lapin
yliopiston opiskelijat ja alueen yritykset.
LSA:n myyntivalmennus perustuu tiiviiseen
yritysyhteistyöhön ja kokemukselliseen, työelämäläheiseen oppimiseen. Aitojen työelämätehtävien toteuttaminen opettajien ja yritysten
edustajien ohjauksessa kehittää opiskelijan ammattitaitoa, asiantuntijuutta ja yhteistyökykyä
sekä auttaa häntä verkostoitumaan alueen yrittäjien kanssa. LSA:n merkitys korostuu ennen
kaikkea b - to - b -myynnissä, jonka oppiminen
yrityksissä on haasteellisinta.
LSA:n palveluita ovat mm. myyntikilpailu,
mystery shopping -toiminnot, myynnin johdon
koulutukset ja myynnin käsikirjat yritysten tarpeisiin. Erilaiset markkinointiin ja myyntiin liittyvät selvitykset ja kehittämistehtävät ovat LSA:n
toimintaa. Lapin korkeakoulukonsernin opiskelijoille LSA tarjoaa yhteisen 5 op:n myynninkoulutuskokonaisuuden, joka toteutetaan mm. Lapin
yliopiston yrittäjyysopinnoissa.
LSA toimii fyysisesti Rantavitikan kampuksella.
Lisätietoja
Pirkko Tervonen
pirkko.tervonen@ramk.fi
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2.3 Hyvinvointialojen
virtuaalikeskus ENVI
Hyvinvointialojen työelämän ja peruskoulutuksen osaamisvaatimukset sekä hyvinvointiteknologian kehittyminen ovat lisänneet opetuksellisia
haasteita koulutukselle sekä täydennyskoulutuksen että perusopetuksen osalta. Terveysalan ammatillinen työ on moniammatillista yhteistyötä.
Asiakas- ja potilastilanteissa tulee aina toimia
ammattieettisesti ja potilasturvallisesti. Osaaminen perustuu tutkittuun ja näyttöön perustuvaan tietoon.
ENVI on vuorovaikutteinen, virtuaalinen oppimisympäristö käytännön hoito- ja palveluprosessien tai yksittäisten hoitotilanteiden harjoitteluun. ENVIssä simuloidaan moniaistisia,
aidontuntuisia terveys- ja sosiaalialan työtilanteita, jotka ohjaavat aktiiviseen ajatteluun ja tekemällä oppimaan. ENVIssä voi harjoitella turvallisesti:
- Nopeasti muuttuvien tilanteiden hallintaa:
pelastaminen, ensiapu ja ensihoito, hätäja kriisitilanteet, sairaankuljetus, päivystys-,
teho- ja leikkauspotilaan hoito
- Ammatillisen vuorovaikutuksen hallintaa:
huolen puheeksi otto ja vuorovaikutustaidot,
ammattieettinen päätöksenteko, terveyden
edistäminen ja potilasohjaus
- Moniammatillisen tiimityön hallintaa: monitieteisen tietoperustan syventäminen, kliininen osaaminen, lääkehoito-osaaminen, hoidon ja palvelun suunnittelu, sähköinen ja
rakenteinen kirjaaminen sekä kuntouttava työ
- Hyvinvointiteknologian soveltamisen hallintaa: konsultointi ja etäteknologian hyödyntäminen, etävastaanotto- ja neuvolatoiminta,
laiteteknologia ja terveydenhuollon tietotekniikkasovellukset, kodin turva- ja huolenpitojärjestelmät
ENVI mahdollistaa myös tilanteiden vaikeustasojen muuttelun, jolloin oppijalla on mahdollisuus
toimintaan liittyvään uuden tiedon hankkimiseen.
Oppimisen perustana ovat työelämälähtöiset tapausselosteet, jotka toteutetaan virtuaali- ja simulaatiotekniikoita hyödyntäen.

2.4 Kuntotestausasema RAKKA
Ounasvaaran kampuksella sijaitsee korkeatasoinen ja ajanmukainen toiminta- ja suorituskyvyn
mittaamiseen ja analysointiin kehitetty kuntotestausasema Rakka. Se on monialainen liikunta-, terveys- ja kuntoutusalojen oppimisen tukiympäristö antaen hyvän teorian ja käytännön
integraatiomahdollisuuden opiskelijoiden osaamisen vahvistamiseen. Oppimisympäristönä
Rakka mahdollistaa joustavan, erilaisia oppijoita tukevan oppimisprosessin oman ammattialan käytäntöjen omaksumiseksi. Testausaseman huipputeknologia mahdollistaa laadukkaan
ja luotettavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön. Samalla Rakka toimii sekä kunto-, kilpaja huippu-urheilijoiden että omasta kunnostaan
kiinnostuneiden terveysliikkujien neuvonta- ja
palvelupisteenä. Se toimii läheisessä yhteistyössä myös Lapin Urheiluakatemian kanssa, jonka
opiskelijoille tehtävistä suorituskyvyn mittauksista testausasema vastaa.
RAMKin liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman ja Lapin Urheiluopiston yhteinen kuntotestausasema Rakka on osa Ounasvaaran kehittämistoimintaa, jonka tarkoituksena on luoda
Ounasvaaralle laadukas ja valtakunnallisesti ainutlaatuinen hyvinvoinnin ja liikunta-alan oppimis-, tutkimus-, innovaatio- ja palvelukeskus.
Kehitystyön tukena toimivat lukuisat kansalliset
ja kansainväliset EU-hankkeet ja tutkimustyö.
Ounasvaaran kampuksella opiskelijat työskentelevät opettajien, muun henkilökunnan, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja eri alojen
asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyössä ideoista
syntyy uusia toimivia innovaatioita, palvelukokonaisuuksia ja tuotteita, jotka konkretisoituvat
opiskelijoiden opinnäytetöissä.

2.5 Lapin urheiluakatemia
Lapin urheiluakatemia on Rovaniemellä toimiva Lapin urheiluopiston valmennuskeskuksen koordinoima oppilaitosten ja yhteistyötahojen verkosto, jonka tavoitteena on urheilijoiden
opiskelun ja urheilu-uran tuloksekas yhdistäminen. Urheiluakatemian keskeisimpiä tehtäviä on
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huippu-urheilijoiden 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. Vuodesta 2008 lähtien Lapin urheiluakatemia on ollut Suomen Olympiakomitean hyväksymä huippu-urheiluakatemia.
Lapin urheiluakatemia tarjoaa urheilijoilleen
mahdollisuuden mm. seuraaviin palveluihin: tehostettu opinto-ohjaus, joustava opiskelu, monipuoliset harjoitusolosuhteet, harjoittelu lajivalmentajan johdolla (alppihiihto, maastohiihto,
mäkihyppy ja yhdistetty, uinti, yleisurheilu, jalkapallo, jääkiekko, lentopallo ja muut lajit yhdessä), voimavalmennus, taitovalmennus, testaus,
lihashuolto, hierontapalvelut, fysioterapia, jalkaterapia, urheiluravitsemus, psyykkinen valmennus, lääkäripalvelut sekä kylpyläpalvelut. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa opiskelevalla
urheiluakatemian urheilijalla on mahdollisuus
saada hyväksiluettuja opintosuorituksia vapaasti valittavista opinnoista (yht. 10 op, 5 op / vuodessa) suunnittelemalla oman opiskelunsa ja
urheilunsa yhteensovittamista ja itsearvioimalla
omaa toimintaansa.
Lapin urheiluakatemiaan voi hakea Rovaniemen ammattikorkeakoulussa opiskelupaikkansa varmistanut päivä- ja aikuisopiskelija
“RAMK-hakulomakkeella”, joka löytyy osoitteesta www.lapinurheiluakatemia.fi. Hakuaika päättyy 10.9.2013. Valinnat urheiluakatemiaan tehdään opiskelupaikkansa varmistaneiden kesken
(päivä- ja aikuisopiskelijat) urheilumenestyksen
perusteella 11.-13.9.2013. Urheilijan on hakeuduttava vuosittain tai ilmoitettava kiinnostuksensa jatkamaan akatemiassa urheilijan itsearvioinnin yhteydessä.
Hakulomakkeen voit tuoda tai lähettää postitse
osoitteeseen
Lapin urheiluakatemia
Reijo Jylhä
Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi
tai sähköpostiosoitteeseen
etunimi.sukunimi@santasport.fi
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2.6 Lapin korkeakoulukonserni LUC
Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto muodostavat Lapin korkeakoulukonsernin. Opiskelijat
voivat suorittaa opintoja konsernin toisesta korkeakoulusta ja sisällyttää opinnot osaksi omaa
tutkintoaan. Menettelyllä on tarkoitus sekä edistää että monipuolistaa opintoja.
Opintoihin ilmoittautuminen
Ennen hakeutumista toisen korkeakoulun opintojaksolle opiskelijan tulee hyväksyttää opinnot
omaan tutkintoon kuuluviksi. Hyväksynnän jälkeen
opiskelija ilmoittautuu opintoihin korkeakoulukohtaisella Webropol-lomakkeella. Ilmoittautumislomakkeet ja koulutustarjonta löytyvät osoitteesta
www.luc.fi ja www.ramk.fi/konserniopinnot.

2.7 Avoin korkeakouluopetus
Lapissa avointa korkeakouluopetusta järjestävät Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulut, Lapin yliopisto sekä ympäri vuoden
toimiva Lapin kesäyliopisto. Avoimessa korkeakoulussa voivat opiskella kaikki opinnoista kiinnostuneet iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimen korkeakoulun kautta voi opiskella
yliopiston kandidaatti- ja maisteritutkintoihin
sekä ammattikorkeakoulujen AMK ja ylempi
AMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja. Ylemmän
AMK-tutkinnon opintojen suorittamiseen vaaditaan edeltävinä opintoina soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
Lapin kesäyliopiston roolina on täydentää ja
monipuolistaa opiskelumahdollisuuksia tuomalla opintoja muista korkeakouluista ja yliopistoista. Kesäaikana järjestetään erityisesti kieli- ja
viestintäopintoja, joista alkeis- ja jatkokursseilla
on vastaavuus AMK-opinnoissa. Kesäyliopiston
opintotarjontaan voi vaikuttaa tekemällä aloitteita kiinnostavista opinnoista.
Opetusta järjestetään päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Tarjolla on lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena ja verkko-opintoina
toteutettavia opintoja. Avoin opetus vastaa korkeakoulujen tutkinto-opetusta, joten se mahdollistaa suorituksien hyväksi lukemisen tutkin-
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to-opintoihin korkeakoulun tutkintosäännön/
tutkintovaatimusten mukaisesti.
Avoimen korkeakouluopetuksen opintotarjonta, lisätiedot sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät
Lapin maakuntakorkeakoulun koulutushausta
www.maakuntakorkeakoulu.fi.
Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen sekä Lapin yliopiston tutkinto-opiskelijat
voivat suorittaa edellä mainittujen korkeakoulujen avoimen järjestämiä opintoja maksutta, mikäli
ryhmissä on vapaita paikkoja ilmoittautumisajan
päätyttyä. Etusijalla opintojaksoille ovat kuitenkin
maksavat avoimen opiskelijat. Lapin kesäyliopiston opinnot ovat aina maksullisia myös korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille. RAMKin opiskelijoiden tulee sopia opintoihin osallistumisesta
koulutuspäällikön kanssa ennen ilmoittautumista.
Lisätietoja
Rovaniemen ammattikorkeakoulu/
avoin ammattikorkeakoulu		
Seija Enbuske
Jokiväylä 11 C (4. krs)		
96300 Rovaniemi
Puh. 020 798 5399		
avoinamk@ramk.fi
www.ramk.fi/avoinamk
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3 Yhteiset opinnot RAMKissa
3.1 Yrittäjyysosaaminen
Rovaniemen ammattikorkeakoulu kannustaa uusien tuote-, palvelu- ja yritysideoiden syntymiseen
sekä yrittäjyyteen tukemalla opiskelijoiden yritteliään asenteen ja yrittäjyystavoitteiden toteutumista. Unelmatehdas -oppimis- ja toimintaympäristö
koordinoi yrittäjyysosaamiseen liittyvää toimintaa,
ideoiden ja yrittäjyyden kehitystoimintaa sekä näihin liittyvää monialaista yritys- ja työelämäyhteistyötä sekä Tuoteväylätoimintaa.
Millaista tukea opiskelijoille tarjotaan?
• Tukea liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen, idean löytämiseen ja täsmentämiseen
• Työkaluja ideointiin, ennakointiin ja kehittämistyöhön
• Idean yksilöllisen ohjauksen ja testausmahdollisuuden olemassa olevia palveluita ja ympäristöjä hyödyntäen
• Apua tuotteistukseen, brändäykseen, palvelumuotoiluun
• Osaamista myyntiin ja markkinointiin
• Mahdollisuuksia monialaisen osaajaverkoston rakentamiseen
• Idean sparrausta alumnien ja mentoreiden
toimesta
• Tukea yrityksen perustamiseen
• Tukea opiskelijoiden omaehtoisen yrittäjyysyhteisön toimintaan
Monialainen ja ideoiden syntymisen mahdollistava
opetus
Osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen
edistää opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa.
Opetustoiminnan perustana on monialaisuus
ja työelämäläheisyys, jotka mahdollistavat uusien ideoiden syntymisen ja saavat aikaan innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä tukevia kohtaamisia
ja verkostoitumista. Monialaisuus tukee uusien näkökulmien, tuote-, palvelu- ja liikeideoiden
sekä erilaisten yhteistyökuvioiden ja verkostojen
löytämistä ja syntymistä.
Ammattikorkeakoulussa on myös erilaisia
ideoiden syntymistä, verkostoitumista ja yrittä-
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jävalmiuksia tukevia oppimisympäristöjä, kuten
Hyvinvointiapteekki, Inno, pLAB -Virtuaalitodellisuuden ohjelmointilaboratorio sekä myyntiosaamiseen keskittyvä Lapland Sales Academy.
Opiskelijaideoiden ja yrittäjyyden ohjauspolut
Yrittäjäksi aikoville tarjotaan koko opintojen ajan
polku yrittäjyyteen Unelmatehdasopinnot -opintokokonaisuuden muodossa (5-15 op). Unelmatehdasopintojen sisällöt muodostuvat seuraavista
teemoista: idean kehittämiseen liittyvä menetelmäosaaminen, idean sisällöllinen kehittäminen
eri näkökulmista esim. brändäys, palvelumuotoilu ja myyntiosaaminen sekä idean konseptointi,
testaus ja sparraus. Keskitytään tuote-, palvelu- ja
liikeideoiden/-aihioiden tunnistamiseen, syntymisvaiheen tukemiseen sekä suunnitteluvaiheessa olevien ideoiden yksilölliseen kehittämiseen, ideasta
riippuen aina yritystoiminnan aloitukseen asti. Jokaiselle idealle laaditaan oma kehittämissuunnitelma, jossa määritellään case-kohtainen tukiverkosto ja -toiminta kehitystyön eri vaiheisiin hyödyntäen
olemassa olevia välineitä, tuotteita ja palveluja. Ohjaukseen otettavat ideat voivat olla opiskelijan oman
yritysidean lisäksi myös jo toimivien yritysten esim.
sukupolven- tai omistajavaihdosyrityksen tai mahdollisen tulevan työpaikan kehittämisideoita.
Ideakohtainen kehittämissuunnitelma huomioidaan opiskelijoiden HOPSeissa niin, että opiskelija voi yhdistää ja ajoittaa idean sisällöllisen
kehittämisen osaksi tutkintoon johtavien opintojen suorituksia. Opinnot on mahdollista sisällyttää osaksi opiskelijan tutkintoa joko vapaasti
valittaviin tai vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin tai tutkinnosta ja ideasta riippuen myös ammattiopintoihin. Opettajatuutori ohjaa HOPSkeskustelujen pohjalta opiskelijan yrittäjäpolulle
Unelmatehtaaseen.
Unelmatehdastoiminnan kautta Lapin korkeakoulujen yrittäjyyttä ja idean kehittämistä tukevat toimenpiteet avataan kaikkien opiskelijoiden
käyttöön. Yhteistyö lisää valinnaisuutta opintokokonaisuuksiin ja oppilaitosten koko koulutustarjonta tulee käytettäväksi opiskelijalle. Toiminta tukee opiskelijoiden opiskelua ja liikkuvuutta
yli koulutusala- ja oppilaitosrajojen.
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Lisätietoja
Marja Lempiäinen
etunimi.sukunimi@ramk.fi
Puh. 020 798 5708
www.facebook.com/unelmatehdas

3.2 Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on tukea opiskelua, opiskelijan ammatillista ja persoonallista kehittymistä sekä moniammatillisuutta.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun järjestämiä
vapaasti valittavia opintoja ovat kieli- ja viestintäopinnot ja yleiset vapaasti valittavat opinnot.
Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan hyväksyä myös muita Rovaniemen ammattikorkeakoulussa järjestettäviä opintoja sekä toisessa
ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai sopimuksen mukaan muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja.
Ylempiin AMK-tutkintoihin johtavien koulutusohjelmien vapaasti valittavat opinnot esitellään koulutusohjelmien yhteydessä.

3.3 Kieli- ja viestintäopinnot
Ammattikorkeakoulun kieliopinnot perustuvat
asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)
ja opinnoissa osoitettavasta kielitaidosta (8 §).
Ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksen tehtävänä on tuottaa opiskelijalle kansainvälistyvän elinkeino- ja työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittava kieli- ja viestintätaito.
Opinnoissa korostuu työelämälähtöisyys, alakohtaisuus sekä kielten ja viestinnän opiskelun integrointi ammattiaineisiin. Kieliopintojen laajuus
vaihtelee aloittain ja koulutusohjelmittain. Kaikissa koulutusohjelmissa on pakollisina opintoina englanti ja viestintä sekä ruotsi tai suomi. Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat
valita vapaasti valittavia ja valinnaisia kielten ja
kulttuurin sekä viestinnän opintoja myös Lapin
korkeakoulukonsernin tarjonnasta.
Tavoitteena ammattikorkeakoulun kieli- ja viestintäopinnoissa on:

• 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.
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. Ylioppilaista testiin osallistuvat pääsääntöisesti muut paitsi ylioppilastutkinnossa arvosanan M, E tai L kirjoittaneet. 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.
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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 mukai-

sesta kielitaidosta asteikolla tyydyttävä–hyvä. Arvosana määräytyy siten, että opintojakson tai
opintojaksojen keskiarvon arvosana 1–3 vastaa
tyydyttävää ja 4–5 hyvää arvosanaa. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen.

3.4 Yhteisten vapaasti valittavien opintojen aikataulut
Vapaasti valittavat kieli- ja viestintäopinnot syyslukukaudella 2013
Free choice elective language studies in Autumn semester 2013
SYKSY/AUTUMN vko/wks 37–51 9.9.–19.12.2013
Kieli- ja viestintäopinnot
Language and communication
studies
Communication Skills in Finnish**

Koodi/
code

Op/
ects cr

VV1AX

5

Intercultural Communication in
Finland*
Norja 1
Orientation to Finnish Language
and Culture**
Russian 1
Saksa 1
Spanish 1
Survival Finnish*
* primarily for exchange students, **

VV7V

5

VV1N
VV2N

3
5

Ma/Mon
12.3016.00
Separate
schedule
x

Ti/Tue
12.3015.00

Ti/Tue
12.3016.00

Ke/Wed
14.0016.00

To/Thu
16.3018.00

x
x

Separate
schedule

3 op

VV8DF
3
x
VV1U
3
x
VV1AG
3
VV7U
5
for international degree students

x

x

Opiskelija, tarkista WinhaWillestä, onko sinut hyväksytty opintojaksolle.
Aikataulut ja tarkemmat tiedot toteutuksista löydät WinhaWillestä ja SoleOPSista.
Please check on WinhaWille if you have been accepted into the study unit.
Check the timetables and more information on WinhaWille and SoleOPS.

Vapaasti valittavat opinnot syyslukukaudella 2013
Free-choice elective studies in Autumn semester 2013
vko/wks 37–51 9.9.–19.12.2013
Vapaasti valittavat opinnot
Free-choice elective studies

Koodi/
code

Op/
ects cr

Culture Connected Customer Service

VV3K

5

Nature and Economic Life in Lapland, Reindeer Husbandry Case

VV4M

5

Opiskelija, tarkista WinhaWillestä, onko sinut hyväksytty opintojaksolle.
Aikataulut ja tarkemmat tiedot toteutuksista löydät WinhaWillestä ja SoleOPSista.
Please check on WinhaWille if you have been accepted into the study unit.
Check the timetables and more information on WinhaWille and SoleOPS.
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Ti/Tue
12.3016.00

To/
Thu
16.3018.00
Online classes
weeks 37–51
Separate schedule

4
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Luonnonvara- ja ympäristöala
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Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, 240 op

Maaseutuelinkeinojen asiantuntijaksi, kehittäjäksi ja yrittäjäksi
Agrologi (AMK) -tutkintoon johtava maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma kuuluu luonnonvaraalaan. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja
opintojen suoritusaika neljä vuotta.
Agrologikoulutuksessa painotetaan monialaista maaseutuyrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista, kykyä toimia pohjoisissa, vaativissa luonnonoloissa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Opinnoissa korostuvat maa-, poro- ja metsätalouden ja luonnontuotealan tuotannollinen ja taloudellinen osaaminen, asiantuntija-, kehittäjä- ja
yrittäjätaidot sekä ylpeys omista lähtökohdista.
Perustana ovat pohjoisen ekosysteemin osaaminen, luonnon monialainen kestävä käyttö, käytön
ohjaaminen, pohjoiselle keskeisen eläintuotannon sekä viljellyn ja luonnonvaraisen kasvituotannon osaaminen ja eri alojen yhteistyö.
Opinnot
Tutkinto ja koulutus antavat valmiudet toimia
itsenäisenä yrittäjänä, erilaisissa asiantuntija-,
opetus- ja kehittämistehtävissä eri organisaatioissa sekä liike-elämässä. Perusopinnoissa, pakollisissa ammattiopinnoissa ja perusharjoittelussa korostuvat agrologin tuotannollinen ja
liiketaloudellinen perusosaaminen, identiteetti sekä yleiset työ- ja kansainvälistymisvalmiudet. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Opiskelija
voi suuntautua ja erikoistua omien ura- ja oppimistavoitteidensa mukaisesti jollekin / joillekin luonnonvara-alan osa-alueille valinnaisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla,
opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla. Valinnaisten ammattiopintojen tarjonnassa
ovat porotalous, luontoperustainen yritystoimin-

ta (mm. luonnontuoteala ja matkailu), alueiden käytön suunnittelu, maisema ja visualisointi
sekä työnjohtoharjoittelu. Omaa suuntautumista tukevia ja syventäviä opintoja kannustetaan
valitsemaan myös muilta RAMKin koulutusaloilta ja muista korkeakouluista Suomesta ja ulkomailta. Samoin kannustetaan kansainväliseen
harjoitteluun tai toimimaan kansainvälisten
opiskelijoiden tutorina. Myös oma ala ja RAMK
tarjoaa englanninkielisiä opintoja omille ja kansainvälisille vaihto-opiskelijoille.
Oppiminen
Oppiminen tapahtuu ongelmaperustaisesti hyödyntäen käytännön työtilanteita ja korostaen
opiskelijoiden omaa tiedonhankintaa sekä kykyä
soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Harjoittelujaksot luovat ja vahvistavat tärkeitä työelämäyhteyksiä. Matemaattisten ja viestinnällisten taitojen
oppiminen tapahtuu ammattiaineisiin liitettynä.
Agrologikoulutuksen opetussuunnitelma (OPS)
luo pohjan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiselle. HOPS:ssa huomioidaan opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen (AHOT).
Oppiminen tapahtuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä; laboratoriot ja muut työtilat
RAMKin kampuksilla, virtuaaliympäristöt, yritykset ja julkishallinnon organisaatiot, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt sekä
erilaiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Luonnonvara-alalla ja maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa oppimisjärjestelyissä
huomioidaan pohjoisen luonnon ja luonnonkierron erityispiirteet. Oma yritystoiminta on mahdollinen opintojen rinnalla, kun se huomioidaan
henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
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Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, R601M13S

Opintokokonaisuus/-jakso

Koodi

1. vuosi

PERUSOPINNOT

AMK–PER

10

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Johdatus luonnonvara-alalle

R604M11

10

AMMATTIOPINNOT

AMM

35

60

40

25

Pohjoiset ekosysteemit

R601M12

11

Kestävä pohjoinen eläintuotanto

R601M13

24

Luonnonvarojen käyttö ja ohjaus

R604M17

10

Liiketoiminta ja yrittäminen

R604M18

20

Luonnonvaratiedon hankinta ja hallinta

R601M14

10

Kestävä pohjoinen kasvituotanto
Pohjoisten alueiden mahdollisuudet / Opportunities in
Northern Regions
Monialainen maaseutuyrittäjyys

R601M15

20

Maatilatalouden liiketoiminta
Porotalouden liiketoiminta

Pakolliset ammattiopinnot

R601M16

10

R601M19

10

R601M20

10

R601M21

10

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (suoritettava 35 op)
Porotalouden erityiskysymykset
Tuotekehitys, tuotteistus ja innovaatiot / Product
Development, Productisation and Innovations
Luonto- ja maaseutumatkailu / Nature Based Tourism

R601M22

15

R601M23

5

R601M24

5

Metsäyrittäjyys

R601M25

5

Sienineuvojakoulutus

R601M26

5

Luonnonkasvi- ja marjalajien tuntemus ja käyttö

R601M27

5

Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen

R601M28

5

Erikoisluonnontuotteet ja innovaatiot

R601M29

5

Luonnontuotteiden käyttö hyvinvointi- ja matkailualalla

R601M30

5

Luonnontuotealan kouluttaminen ja neuvonta

R601M31

5

Maisemasuunnittelu ja visualisointi

R601M32

10

Landscape Planning and Management

R604M32C

10

Luonnonvara-alan työnjohtoharjoittelu

R601M34

5

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

VAP_VAL

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU

HARJOITT

15

Luonnonvaratalouden perusharjoittelu

R601M36A

15

Luonnonvaratalouden erikoistumisharjoittelu

R601M36B

15

OPINNÄYTETYÖ

AMM

5

15

Opinnäytetyö

R601M37

5

15
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1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

TEEMA: Pohjoisen ekosysteemin ja
biotalouden oppija

TEEMA: Luonnonvarojen kestävän
monialaisen käytön harjaantuja

Opiskelija oppii pohjoisen ekosysteemin toimintaa ja rakenteita, tutustuu luonnonvaratalouden
ja maaseutuelinkeinojen toimintaympäristöön
sekä oppii kestävän, pohjoisen eläintuotannon
perusteita ja erityispiirteitä. Hän alkaa myös
muodostaa omaa ammatti-identiteettiään sekä
oppii viestinnällisiä perustaitoja suomen ja englannin kielillä.

Opiskelijan luonnonvarojen kestävän käytön
osaaminen laajenee hänen oppiessaan kestävän,
pohjoisen kasvituotannon perusteita ja erityispiirteitä sekä syvenee hän oppiessaan ympäristönsuojelun ja monikäytön teemoja, ympäristölainsäädäntöä ja ekosysteemilähestymistavan
mukaista ajattelutapaa. Liiketoiminnan ja yrittämisen opinnoissa hän saa kannattavan yritystoiminnan ja taloushallinnon perusvalmiuksia sekä
oppii työelämän pelisääntöjä. Hän oppii hankkimaan ja käsittelemään luonnonvaratietoa hyödyntäen kartoitusta ja paikkatietoa sekä oppii
soveltamaan näitä omalla ammattialallaan. Hänen ammatti-identiteettinsä vahvistuu. Hän harjaantuu suomen ja englanninkielisissä viestintätaidoissa ja oppii ruotsin kielen taitoja. Hän saa
valmiuksia kansainväliseen vaihtoon.

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R604M11

Johdatus luonnonvara-alalle

10 op

R601M12

Pohjoiset ekosysteemit

11 op

R601M13

Kestävä pohjoinen
eläintuotanto

24 op

R601M36A Luonnonvaratalouden
perusharjoittelu

15 op

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R604M17

Luonnonvarojen käyttö ja
ohjaus

10 op

R604M18

Liiketoiminta ja yrittäminen

20 op

R601M14

Luonnonvaratiedon hankinta
ja hallinta

10 op

R601M15

Kestävä pohjoinen
kasvituotanto

20 op
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3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

TEEMA: Luonnonvara-alan ja
maaseutuelinkeinojen tuotanto- ja
liiketoimintaosaamisen soveltaja

TEEMA: Luonnonvara-alan ja
maaseutuelinkeinojen kehittäjä

Opiskelija oppii soveltamaan ja yhdistämään
kahtena ensimmäisenä vuonna hankkimaansa
liiketalousosaamisen ja kasvi- ja eläintuotannon
perusosaamista sekä tarkastelemaan maaseutuyrittämisen monialaisia mahdollisuuksia pohjoisella alueella. Opiskelijan ammatti-identiteetti
syventyy. Hänellä on valmiuksia tarkastella omia
uratavoitteita, joiden toteutumista hän voi tukea erikoistumisharjoittelulla, viimeisen vuoden
vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, opinnäytetyöllä sekä vapaavalintaisilla opinnoilla.

Viimeisenä opintovuotenaan agrologiopiskelija
syventää ja suuntaa omaa ammattiosaamistaan
ja kehittää noviisiasiantuntija- ja kehittäjätaitojaan valitsemalla vaihtoehtoisia ammattiopintoja (35 op) ja vapaavalintaisia opintoja (10 op)
omalta koulutusalalta ja/tai omasta tai muista
korkeakouluista koti- ja ulkomailta henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opinnäytetyöllään opiskelija osoittaa kypsyytensä itsenäiseen työskentelyyn, tietojen hankkimiseen,
tutkimus / kehittämisosaamiseen sekä raportin
laatimiseen.

Opintojaksot

Opintojaksot

Tunnus

opintojakso

laajuus

Tunnus

Opintojakso

R601M16

Pohjoisten alueiden
mahdollisuudet /
Opportunities in Northern
Regions

10 op

R601M22

Porotalouden erityiskysymykset 15 op

Laajuus

R601M23

Tuotekehitys, tuotteistus
ja innovaatiot / Product
Development, Productisation
and Innovations

5 op

R601M24

Luonto- ja maaseutumatkailu /
Nature Based Tourism

5 op

R601M19

Monialainen maaseutuyrittäjyys 10 op

R601M20

Maatilatalouden liiketoiminta

10 op

R601M21

Porotalouden liiketoiminta

10 op

R601M37

Opinnäytetyö

5 op

R601M25

Metsäyrittäjyys

5 op

15 op

R601M26

Sienineuvojakoulutus

5 op

R601M27

Luonnonkasvi- ja marjalajien
tuntemus ja käyttö

5 op

R601M28

Luonnontuotealan
liiketoiminnan kehittäminen

5 op

R601M29

Erikoisluonnontuotteet ja
innovaatiot

5 op

R601M30

Luonnontuotteiden käyttö
hyvinvointi- ja matkailualalla

5 op

R601M31

Luonnontuotealan
kouluttaminen ja neuvonta

5 op

R601M32

Maisemasuunnittelu ja
visualisointi

10 op

R601M36B Luonnonvaratalouden
erikoistumisharjoittelu

R604M32C Landscape Planning and
Management

10 op

R601M34

Luonnonvara-alan
työnjohtoharjoittelu

5 op

Vapaavalintaiset opinnot

10 op

Opinnäytetyö

15 op

R601M37
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Metsätalouden koulutusohjelma, 240 op

Metsäalan asiantuntijana työelämässä
Metsätalouden koulutusohjelmassa koulutetaan
metsätalouden asiantuntijoita, jotka työskentelevät monentyyppisissä tehtävissä metsä- ja ympäristöalalla. Koulutus antaa opiskelijoille laajan
kokonaisnäkemyksen metsätalouteen painottuvasta, kestävästä luonnonvarojen käytöstä ja tarjoaa mahdollisuuden sijoittua työelämässä mm.
erilaisiin alan suunnittelu-, neuvonta-, johtamisja kehittämistehtäviin sekä toimia itsenäisinä
yrittäjinä. Myös opetustehtävät ja kansainväliset
projektit tarjoavat haasteita ja mahdollisuuksia.
Luontoympäristön käytön perustana on luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä hyödyntäminen. Metsätalousinsinööri on metsäalan monipuolinen osaaja,
joka hallitsee metsäluonnon hoidon ja käytön
sekä suojelun kysymykset ja osaa soveltaa niitä
eritasoisissa suunnittelu- ja operatiivisen tason
tehtävissä. Hänellä on myös edellytyksiä toimia
metsäalan palveluorganisaatioissa ja yrityksissä
markkinointi- ja myyntityössä. Metsätalousinsinöörin koulutus luo työelämän osaamistarpeista lähtevää monipuolista asiantuntijuutta ja antaa hyvän perustan työelämässä kehittymiselle
ja erikoistumiselle.
Metsätalouden ammattikorkeakouluopinnoissa Rovaniemellä läpileikkaavana teemana on ekosysteemilähestymistapa, jolla tähdätään kestävään, yhteiskunnan eri tarpeet ja
toimijat huomioivaan toimintatapaan. Opintojen perustana ovat luonnon- ja yhteiskuntatie-

teet, jotka luovat pohjaa syvälliseen luonnonymmärrykseen ja -tuntemukseen. Pohjoisten
ekosysteemien ja niiden käytön erityispiirteiden
hallintaan syvennytään erityisteemana, jota käsitellään eri näkökulmista. Talous ja teknologia
sekä työelämäläheisyys nivoutuvat kaikkiin oppimisen sisältöalueisiin. Opinnoissa korostuvat
monipuoliset viestintätaidot, jotka yhdessä sosiaalisen vuorovaikutusosaamisen kanssa luovat perustan vahvalle itsetunnolle ja elämänhallinnalle sekä menestymiselle työelämässä.
Opiskelu ja oppimisympäristö
Oppiminen toteutuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat luentotilojen lisäksi ennen kaikkea koulutuspaikan lähialueen
metsät sekä myös mm. laboratoriot, virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet.
Metsätalouden koulutusohjelmassa erityisesti
ympäröivä luontoympäristö tarjoaa mahdollisuuden oppimisen monipuoliseen toteuttamiseen
joko koulun opetusmetsässä, muualla lähialueella tai kauempana maakunnassa. Luonnonvara-alan projekteissa on mahdollisuus kehittää ja
tutkia innovatiivisesti yhdessä työelämän edustajien kanssa monialaisissa työryhmissä. Metsäalan kansainvälisissä hankkeissa ja opiskelijavaihdossa voi kehittää ammattiosaamisen ohella
kielitaitoa ja kulttuuriosaamista.
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Metsätalouden koulutusohjelma R604M13S
Opintokokonaisuus/-jakso

Koodi

1. vuosi

PERUSOPINNOT

AMK_PER

14

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Johdatus luonnonvara-alalle

R604M11

14

AMMATTIOPINNOT

AMM

31

60

42

23

Pohjoiset ekosysteemit

R604M12

11

Metsänhoito

R604M13

10

Puuhuolto

R604M14

10

Kestävä metsänkäyttö

R604M15

15

Metsälliset mittaukset ja paikkatieto

R604M16

15

Luonnonvarojen käyttö ja ohjaus

R604M17

10

Liiketoiminta ja yrittäminen

R604M18

20

Kestävä puuhuolto

R604M19

11

Uusiutuvat energialähteet
Pohjoisten alueiden mahdollisuudet / The Possibilities of
Northern Regions
Kaukokartoitus ja metsäsuunnittelun perusteet

R604M20

10

R604M21

10

R604M22

11

Monitavoitteinen metsäsuunnitelma ja sen markkinointi

R604M23

11

Työelämäläheinen kehittämistoiminta

R604M24

12

Metsänomistus ja metsäneuvonta

R604M25

10

Landscape Planning and Management

R604M26

10

Maisemasuunnittelu ja visualisointi
Tuotekehitys, tuotteistus ja innovaatiot / Product
Development, Productisation and Innovations
Luonto- ja maaseutumatkailu / Nature Based Tourism

R601M32

10

R601M23

5

R601M24

5

Metsäyrittäjyys

R601M25

5

Sienineuvojakoulutus

R601M26

5

Luonnonkasvi- ja marjalajien tuntemus ja käyttö

R601M27

5

Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen

R601M28

5

Erikoisluonnontuotteet ja innovaatiot

R601M29

5

Luonnontuotteiden käyttö hyvinvointi- ja matkailualalla

R601M30

5

Luonnontuotealan kouluttaminen ja neuvonta

R601M31

5

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

VAP_VAL

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU

HARJOITT

15

Harjoittelu 1

R604M37A

15

Harjoittelu 2

R604M37B

15

OPINNÄYTETYÖ

AMM

5

15

Opinnäytetyö

R604M38

5

15

Pakolliset ammattiopinnot

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
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2. lukuvuosi

1. lukuvuosi
TEEMA: Metsäekosysteemin ja sen
hyödyntämisen oppija

TEEMA: Kestävän metsien käytön osaaja

Opiskelija tutustuu luonnonvara-alaan ja sen
tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä metsäklusterin rakenteeseen. Hän kehittää oppimisen taitojaan sekä ammatillisen osaamisen perustietoja ja –taitoja.
Opiskelija perehtyy pohjoisten ekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan sekä ymmärtää
sen hyödyntämisen metsänhoidolliset lähtökohdat. Hän oppii puuhuollon perusasioita ja toimintaympäristöä sekä harjaantuu metsätalouden perustöiden toteuttamniseen työntekijän
näkökulmasta.

Opiskelija kehittää osaamistaan käytännön metsänhoidon ja puuhuollon kysymyksissä työelämäläheisesti. Hän kehittää osaamistaan ja syventää ymmärrystään luonnon kestävän käytön
vaatimuksista ja oppii samalla luonnonvaratietojen keruun ja hallinnan tietoja ja taitoja. Opiskelijan käsitys luonnonvarojen käytöstä ja hallintakeinoista kasvaa ja hän oppii menestyvän
liiketoiminnan edellytyksiä ja tehtäviä sekä metsäalan yrittämisen mahdollisuuksia ja vaatimuksia ottaen huomioon työelämän ja oppivan organisaation kehittämistarpeet.

Opintojaksot

Opintojaksot

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R604M15

Kestävä metsänkäyttö

15 op

R604M11

Johdatus luonnonvara-alalle

14 op

R604M16

15 op

R604M12

Pohjoiset ekosysteemit

11 op

Metsälliset mittaukset ja
paikkatieto

R604M13

Metsänhoito

10 op

R604M17

Puuhuolto

10 op

Luonnonvarojen käyttö ja
ohjaus

10 op

R604M14

R604M18

Liiketoiminta ja yrittäminen

20 op

R604M37A Harjoittelu 1

15 op
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3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

TEEMA: Monipuolisen metsänkäytön
soveltaja

TEEMA: Kestävän metsänkäytön
noviisitason kehittäjä

Opiskelija oppii soveltamaan osaamistaan vaihtelevissa toimintaympäristöissä. Hän syventää
puuhuollon osaamistaan ja laajempien logististen kokonaisuuksien hallintaa sekä tietämystään puuraaka-aineen hyödyntämisen monipuolisista mahdollisuuksista. Opiskelija laajentaa
käsitystään ekosysteemipalveluista ja oppii soveltamaan tietojaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Hän oppii metsäsuunnittelun
teoreettisia perusteita ja työkaluja hyödyntäen
nykytekniikkaa monipuolisella tavalla sekä hankkii tutkimustoiminnan edellyttämiä valmiuksia.
Työharjoittelussa hän soveltaa monipuolisesti osaamistaan metsäalan suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä sekä tutustuu alan työelämäorganisaatioihin.

Opiskelija suuntautuu metsäalan opinnoissaan ja
kehittää innovaatio-osaamistaan. Hän osaa laatia
ja markkinoida monitavoitteisen, työelämän
ja kehittyvän yhteiskunnan vaatimusten
mukaisen metsäsuunnitelman. Opiskelija omaa
noviisitasolla monipuolisia edellytyksiä tuottaa
uutta tietoa ja innovaatioita alansa kehittämiseksi
yhteistyössä työelämän kanssa

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R604M19

Kestävä puuhuolto

11 op

R604M20

Uusiutuvat energialähteet

10

R604M21

Pohjoisten alueiden
mahdollisuudet / The
Possibilities of Northern
Regions

10 op

R604M22

Kaukokartoitus ja
metsäsuunnittelun perusteet

11 op

R604M38

Opinnäytetyö

5 op

R604M37B

Harjoittelu 2

15 op
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Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R604M23

Monitavoitteinen
metsäsuunnitelma ja sen
markkinointi

11 op

R604M24

Työelämäläheinen
kehittämistoiminta

12 op

R604M38

Opinnäytetyö

15 op

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

10 op

Vapaasti valittavat opinnot

10 op

koulutusohjelmat • me t sätalouden koulutusohjelma
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Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

36
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Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma, 210 op
Matkailun koulutusohjelma, 210 op

Kansainväliseksi osaajaksi matkailu- ja ravitsemisalalle!
RAMKin restonomikoulutuksesta valmistut tulevaisuuden kansainväliseksi osaajaksi matkailu- ja
ravitsemisalan esimies-, johtamis- ja asiantuntijatehtäviin. Matkailu- ja ravitsemisala on nopeasti kasvava ja kehittyvä elinkeino ja merkittävä
työllistäjä. Restonomin opinnot tuottavat osaamista muuttuvan työelämän tarpeisiin ja kasvaviin haasteisiin. Saat laajan ja monipuolisen
matkailu- ja ravitsemisalan ammattiosaamisen
palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin
kansainvälisessä ja arktisessa toimintaympäristössä. Restonomi työskentelee mm. seuraavilla ammattinimikkeillä: matkailuneuvoja, markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö tai -assistentti,
vastaanottopäällikkö, hotellipäällikkö, ravintolapäällikkö, palvelupäällikkö, kokous/kongressipäällikkö, tapahtumakoordinaattori, toiminnanjohtaja, projektipäällikkö/koordinaattori ja
yrittäjä.
Opiskelu ja oppimisympäristö
Opiskelu on käytännönläheistä ja perustuu työelämässä tarvittavan osaamisen kasvattamiseen.
Se, miten Sinä opit on yhtä tärkeää kuin mitä

Sinä opit. Tarjoamme haasteellisen ja kehittävän
oppimisympäristön, jossa opit asettamaan itsellesi tavoitteita ja päämääriä, ajattelemaan itsenäisesti ja työskentelemään ryhmän jäsenenä.
Yhteistoiminta, vuorovaikutus ja työelämäläheisten ongelmien ratkomien yhdistävät toimijoita
opiskelijoista henkilökuntaan. Opinnoissa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä.
Vieraanvaraisuus ja vastuullisuus ovat koulutuksen peruspilareita. Opetussuunnitelma
rakentuu ammatillisen kasvun systemaattiseen kehittymiseen. Kaikille yhteisissä restonomin ammattiopinnoissa keskitytään matkailu- ja ravitsemisalan keskeisiin sisältöihin: alan
liiketoimintaosaamiseen, esimiesosaamiseen,
käytännön harjoitteluun sekä kielitaitoon. Ennakointi- ja turvallisuusosaaminen ovat vahvoja
juonteita opinnoissa. Voit painottaa opintojasi
joko johtamiseen ja markkinointiin, tapahtumaosaamiseen tai palvelukonseptien johtamiseen.
Kansainvälisiin tehtäviin Sinua valmentaa mahdollisuus opiskella tai suorittaa harjoittelu ulkomailla. Halutessasi voit myös opiskella englanninkielisten ryhmien mukana ja vahvistaa siten
kielitaitoasi, monikulttuurisuusosaamistasi sekä
kansainvälistä näkökulmaa opinnoissasi.
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Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma R802H13S ja RA802H13S
Matkailun koulutusohjelma R801M13S ja RA801M13S
Opintokokonaisuus/-jakso
PERUSOPINNOT

Koodi
AMK_PER

1. vuosi
10

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Johdatus restonomiopintoihin

R801M11

10

AMMATTIOPINNOT

AMM

50

Matkailu- ja ravitsemisalan perustiedot ja -taidot

R801M12

10

40

40

10

Vieraanvaraisuus- ja turvallisuusosaaminen

R801M13

10

English in Hospitality Industry

R801M14

(5)

5

tai Svenska för gästfrihetsindustrin
Vastuullinen palveluliiketoiminta matkailu- ja
ravitsemisalalla
Päivittäisjohtaminen matkailu- ja ravitsemisalalla

R801M15

5

(5)

R801M16

15

R801M19

10

Tuotekehitysosaaminen
Palveluliiketoiminnan vastuullinen ja ennakoiva
johtaminen
Matkailu- ja ravitsemisalan soveltava tutkiminen

R801M22

10

Matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminen

R801M34

R801M27

20

R801M33

10
10

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Muuttuvat toimintaympäristöt ja majoitusja matkailupalveluprosessit
Muuttuvat toimintaympäristöt ja
ravitsemispalveluprosessit
Tapahtumajohtaminen 1

R801M17

10

R801M18

10

R801M20

15

ja laadunhallinta 1

R801M21

15

Tapahtumajohtaminen 2

R801M29

10

ja laadunhallinta 2
Mahdollisuus suorittaa 2. ja 3. vuoden opinnot Degree
Programme in Tourism -koulutusohjelmassa
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

R801M30

10

VAP_VAL

5

5

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU

HARJOITT

15

15

Ammattitaitoa edistävä perusharjoittelu

R801M24

15

Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu

R801M25

OPINNÄYTETYÖ

AMM

15

Opinnäytetyö

R801M35

15

Matkailu- ja ravitsemispalvelujen konseptointi

Matkailu- ja ravitsemispalvelujen konseptointi
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1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

TEEMA: Restonomi perehtyjänä

TEEMA: Restonomi soveltajana

Opiskelija arvostaa opiskelua matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Opiskelija kehittää tutkivan
oppimisen keinoin omaa persoonallista tapaansa
toimia ryhmissä oppijana, oppimisen ohjaajana
ja oppimisen arvioijana. Hän osaa kantaa vastuuta omasta työstään. Hän kehittää vieraanvaraisuusosaamistaan ja omia tutkivan oppimisen taitojaan sekä ammatillisen osaamisen perustietoja
ja -taitoja oman ammattinsa perustaksi. Opiskelija orientoituu matkailu- ja ravitsemisalan lappilaisiin toiminta- ja työympäristöihin.

Opiskelija kartuttaa esimies-, liiketoiminta- ja organisointitaitojaan alan toiminta- ja työprosessit
huomioiden. Opiskelija syventää esimies-, liiketoiminta- ja kehittämisosaamistaan alansa käytännön tehtävissä ottaen huomioon työelämän
kehittämistarpeet. Opiskelija soveltaa tutkimus-,
kehitys- ja innovaatio-osaamistaan monialaisesti
koulutusohjelmakohtaisen ydinosaamisen osaamisalueilla ja osana oppivaa työyhteisöä.

Opintojaksot

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R801M19

Päivittäisjohtaminen matkailuja ravitsemisalalla

10

R801M14

English in Hospitality Industry

5

tai Svenska för
gästfrihetsindustrin

5

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R801M11

Johdatus restonomiopintoihin

10

R801M12

Matkailu- ja ravitsemisalan
perustiedot ja -taidot

10

R801M15

R801M13

Vieraanvaraisuus- ja
turvallisuusosaaminen

10

R801M22

Tuotekehitysosaaminen

10

R801M24

15

R801M14

English in Hospitality
Industry tai Svenska för
gästfrihetsindustrin

5

Ammattitaitoa edistävä
perusharjoittelu

R801M20

Tapahtumajohtaminen 1

15

R801M21

R801M15

Svenska för
gästfrihetsindustrin

5

Matkailu- ja
15
ravitsemispalvelujen
konseptointi ja laadunhallinta 1

R801M16

Vastuullinen
palveluliiketoiminta matkailuja ravitsemisalalla

15

Vapaasti valittavia opintoja

R801M17

Muuttuvat toimintaympäristöt
ja majoitus- ja
matkailupalveluprosessit

10

R801M18

Muuttuvat toimintaympäristöt
ja ravitsemispalveluprosessit

10

5
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3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

TEEMA: Restonomi kehittäjänä

TEEMA: Restonomi kehittäjänä

Opiskelija lisää tutkimus- kehitys- ja innovaatio-osaamistaan syventäen samalla matkailu-,
ravitsemis- ja talousalan esimieheltä edellytettäviä tietoja ja taitoja sekä toimintaansa osana
oppivaa organisaatiota. Opiskelija osaa soveltaa liiketoimintaosaamisen, kehittämisosaamisen, työyhteisöosaamisen ja muita ammatillisen
osaamisen taitojaan käytännön työtehtävissään.

Opiskelija profiloituu reflektiivisen, tutkivan
ja kehittävän työotteen osaamisen kautta
matkailu- tai ravitsemisalan kansainväliseksi
osaajaksi ja innovatiiviseksi ja luovaksi
kehittäjäksi. Opiskelija osaa soveltaa
liiketoimintaosaamisen, kehittämisosaamisen,
työyhteisöosaamisen ja muita ammatillisen
osaamisen taitojaan käytännön työtehtävissään.
Hän omaa valmiudet kehittää organisaatiota,
työyhteisöä ja itseään ammatillisesti.

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R801M27

Palveluliiketoiminnan
vastuullinen ja ennakoiva
johtaminen

20

R801M29

Tapahtumajohtaminen 2

10

R801M30

Matkailu- ja
10
ravitsemispalvelujen
konseptointi ja laadunhallinta 2

R801M33

Matkailu- ja ravitsemisalan
soveltava tutkiminen

10

R801M25

Ammattia edistävä syventävä
harjoittelu

15

Vapaasti valittavia opintoja

5

40

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R801M34

Matkailu- ja
ravitsemispalvelujen
kehittäminen

10

R801M35

Opinnäytetyö

15

Vapaasti valittavia opintoja

5
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Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

42
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Fysioterapian koulutusohjelma, 210 op

Osaajaksi fysioterapia-alalle
Fysioterapian koulutusohjelman opinnoista
saat valmiudet toimia liikkumis- ja toimintakyvyn sekä lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijana. Valmistuttuasi olet terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, fysioterapeutti (AMK),
jonka koulutus täyttää EU:n lainsäädännön koulutukselle asettamat vaatimukset. Valmistuttuasi fysioterapeutiksi 3,5 vuoden opiskelun jälkeen sinulla on mahdollisuus toimia eri-ikäisten
ihmisten parissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, fysikaalisissa hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa sekä itsenäisenä
ammatinharjoittajana tai yrittäjänä Suomessa ja
kaikkialla EU-maissa.
Valmistuttuasi fysioterapeutiksi osaat arvioida, suunnitteella ja toteuttaa eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten toiminta- ja
liikkumiskykyä tukevaa asiakaslähtöistä kuntoutusta. Osaat käyttää erilaisia fysioterapeuttisia
menetelmiä, kuten toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua,
manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä tarvittaessa tukea asiakaan toiminta- ja liikkumiskykyä
apuvälineiden avulla. Perehdyt opintojesi aikana myös yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen tapaan
työskennellä sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta. Halutessasi voit hankkia yrittäjyysosaamista myös muista koulutusohjelmista ja suorittaa yrittäjämäiseen toimintaan liittyviä opintoja
aidossa yrittäjyyttä tukevassa oppimisympäristössä ja valmistautua oman yrityksen perustamiseen. Urheilufysioterapia on yksi Rovaniemen
ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman painopistealueista. Opiskelujesi aikana
sinulla on mahdollisuus saada laaja-alainen teoreettinen ja käytännön valmius toimia urheilufysioterapeuttina. Sinulla on myös mahdollisuus
suorittaa osa opinnoistasi ulkomailla.

Opiskelu ja oppimisympäristö
Oppiminen ja ammatillinen kasvusi toteutuvat monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat mm. laboratoriot, virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat
ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiohankkeet. Opiskelusi on toiminnallista ja käytännönläheistä ja sinulla on mahdollisuus opiskella ryhmän jäsenenä tavalla, jossa
huomioidaan ongelmakeskeisyys, yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutus. Oppimistasi ovat tukemassa opiskelutoveriesi lisäksi opettajat ja
muu henkilökunta. Osa opinnoistasi toteutetaan RAMKin terveys- ja liikunta-alan koulutusohjelmien laboratoriossa (ENVI, Biomekaniikan
laboratorio ja Rakka-kuntotestausasema), jotka
tarjoavat hyvän kansainvälisen tason oppimisympäristön. Käytännön harjoittelusi tapahtuu aidoissa työelämäympäristöissä pääsääntöisesti
Lapin eri kunnissa. Muina oppimisympäristöinä
toimivat kansalliset ja kansainväliset, erityisesti pohjoisen alueen tutkimus- ja kehittämishankkeet, teoriaopinnot ja harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt
ovat osa aluekehitystyötä ja ne toteutetaan työelämälähtöisesti. Opinnäytetyösi voit tehdä
myös ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa on mahdollista hyödyntää
Lapin ammattikorkeakoulujen ja yliopiston tarjoamaa monialaista osaamista. Oman koulutusohjelmasi opintojen lisäksi voit valita opintoja
myös muiden koulutusohjelmien opetustarjonnasta, mikä mahdollistaa luonnollisella tavalla
monialaisen yhteistyön.
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Fysioterapian koulutusohjelma R705F13S
Opintokokonaisuus/-jakso

Tunnus

1. vuosi

PERUSOPINNOT

AMK_PER

10

Johdatus fysioterapia-alan opintoihin

R705F1

10

AMMATTIOPINNOT

AMM

35

Kehittyvä ja toimiva ihminen

R705F2

10

Ihmisen toimintaedellytykset

R705F3

10

Ihmisen toiminnan ja liikkumisen häiriöiden perusteet

R705F4

5

Ihmisen toimintaan ja liikkumiseen vaikuttaminen
Terveyden ja toimintakyvyn arviointi sekä edistäminen
fysioterapiassa
Asiakaslähtöisyys, vuorovaikutus ja dokumentointi
fysioterapiassa
Elinjärjestelmien toimintaa tukeva ja näyttöön perustuva
fysioterapia
Fysioterapian erityiskysymyksiä eri ikäryhmissä

R705F5

10

R705F9

15

Urheilufysioterapian erityiskysymyksiä
Monikulttuurinen ja eettinen terveyden edistäminen
fysioterapiassa
Työelämävalmiudet

R705F10

5

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

VAP_VAL

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU

HARJOITT

15

Kehittyvä ja toimiva ihminen fysioterapiassa, harjoittelu
Ihmisen toimintaan ja liikkumiseen vaikuttaminen,
harjoittelu
Terveyden ja toimintakyvyn arviointi sekä edistäminen
fysioterapiassa, harjoittelu
Näyttöön perustuva fysioterapia ja työelämäharjoittelu
Näyttöön perustuvan fysioterapian soveltaminen,
harjoittelu
Tutkiva, näyttöön perustuva fysioterapia, harjoittelu

R705F13

5

R705F14

10

Valmiina työelämään, harjoittelu

R705F19

OPINNÄYTETYÖ

OPPNÄ

5

10

5

Opinnäytetyö

R705F20

5

10

5

44

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

30

20

10

R705F6

15

R705F7

5

R705F8

10

R705F11

5

R705F12

5
5
25

R705F15

10

R705F16

15

25

R705F17

10

R705F18

15

15

15
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1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

TEEMA: Fysioterapiaan perehtyjä

TEEMA: Fysioterapian harjaantuja

Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelija on
muodostanut näkemyksen fysioterapeutin ammatista ja työstä sekä sen edellyttämästä oppimis- ja osaamisperustasta. Hän tuntee terveysalan toimintaympäristöjä ja ymmärtää vastuunsa
oman ammatillisen osaamisensa kehittämisessä.
Hän on perehtynyt Rovaniemen ammattikorkeakouluun ammatillisen kasvun oppimisyhteisönä
ja oppinut toimimaan sen aktiivisena jäsenenä ongelmaperustaisen oppimisen periaatteiden
mukaisesti. Ensimmäisen lukuvuoden päättyessä opiskelijalla on valmius havainnoida eri-ikäisten ihmisten asentoa, liikkeitä ja liikkumista sekä
kasvua ja kehittymistä osana toimintakykyä. Lisäksi hänellä on valmius käyttää ohjaus- ja opetusmenetelmiä osana terapeuttisia vaikuttamisen keinoja.

Toisen lukuvuoden aikana opiskelija on alkanut tiedostaa teoreettisia, tieteellisiä ja filosofisia lähtökohtia osana oman ammatti-identiteettinsä kehittymistä ja ammatillista kasvuaan.
Opiskelija on kehittynyt vastuullisena oppijana erilaisissa toimintaympäristöissä pyrkiessään
edistämään yksilöiden ja ryhmien terveyttä ja
toimintakykyä sekä huomioimaan eri elinjärjestelmien toimintaa ja toimintahäiriöitä. Toisen lukuvuoden päättyessä opiskelija osaa hyödyntää
fysioterapian näyttöön perustuvaa tietoa ja toimintaperiaatteita oman ammatillisen toimintansa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R705F6

Terveyden ja toimintakyvyn
arviointi sekä edistäminen
fysioterapiassa

15 op

R705F15

Terveyden ja toimintakyvyn
arviointi sekä edistäminen
fysioterapiassa, harjoittelu

10 op

R705F7

Asiakaslähtöisyys,
vuorovaikutus ja
dokumentointi fysioterapiassa

5 op

R705F8

Elinjärjestelmien toimintaa
tukeva ja näyttöön perustuva
fysioterapia

10 op

R705F16

Näyttöön perustuvan
fysioterapian,
työelämäharjoittelu

15 op

R705F20

Opinnäytetyö

5 op

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R705F1

Johdatus fysioterapia-alan
opintoihin

10 op

R705F2

Kehittyvä ja toimiva ihminen

10 op

R705F13

Kehittyvä ja toimiva ihminen
fysioterapiassa, harjoittelu

5 op

R705F3

Ihmisen toimintaedellytykset

10 op

R705F4

Ihmisen toiminnan ja
liikkumisen häiriöiden
perusteet

5 op

R705F5

Ihmisen toimintaan ja
liikkumiseen vaikuttaminen

10 op

R705F14

Ihmisen toimintaan ja
liikkumiseen vaikuttaminen,
harjoittelu

10 op
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3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

TEEMA: Fysioterapian soveltaja

TEEMA: Fysioterapian kehittäjä (NQF 6)

Kolmannen lukuvuoden aikana opiskelija on kehittynyt oman oppimisensa ja ammatillisen kehittymisensä jatkuvana ja kriittisenä reflektoijana. Hän tunnistaa kliinisen päätöksenteon ja
ongelmanratkaisun osana fysioterapiaprosessia, johtamista ja laadun varmistamista. Lisäksi
hän kykenee perustelemaan toimintaansa ja tekemiään valintoja tarkoituksenmukaisesti. Kolmannen lukuvuoden päättyessä opiskelija osaa
soveltaa tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa ja toimintatapoja suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan eri-ikäisten ihmisten fysioterapiaa.

Neljännen lukuvuoden aikana
opiskelija on laajentanut ja kehittänyt
ammatillista osaamistaan valitsemillaan
fysioterapian erityisalueilla opinnäytteen
ja työelämäharjoittelun avulla. Hänellä on
ammattialansa edellyttämiä johtamis- ja
työelämätaitoja sekä valmiuksia itsenäiseen
ja monialaiseen ammatilliseen toimintaan,
tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä
yrittäjyyteen ja muutoksenhallintaan. Hän osaa
kliiniseen päättelyyn perustuen suunnitella,
toteuttaa ja arvioida fysioterapiaa monialaisissa
ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
itsenäisesti ja yhdessä asiakkaan ja hänen
viiteryhmiensä kanssa. Päättäessään
koulutuksensa opiskelija on saavuttanut
yleiset työelämän ja fysioterapeuttikoulutuksen
osaamisalueet. Lisäksi hän ymmärtää laajaalaisesti ammatillisen ja tieteellisen tiedon
merkityksen osana jatkuvaa oppimista,
asiantuntijuuteen kasvamista ja oman alansa
kehittymistä.

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R705F17

Näyttöön perustuvan
fysioterapian soveltaminen,
harjoittelu

10 op

R705F9

Fysioterapian erityiskysymyksiä
eri ikäryhmissä

15 op

R705F20

Opinnäytetyö

10 op

R705F10

Urheilufysioterapian
erityiskysymyksiä

5 op

R705F18

Tutkiva, näyttöön
perustuva fysioterapia,
työelämäharjoittelu

15 op

Vapaasti valittavat opinnot

5 op
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Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R705F11

Monikulttuurinen ja eettinen
terveyden edistäminen
fysioterapiassa

5 op

R705F12

Työelämävalmiudet

5 op

R705F19

Valmiina työelämään,
harjoittelu

15 op

R705F20

Opinnäytetyö

5 op
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Hoitotyön koulutusohjelma, 210/240 op

Sairaanhoitaja (AMK), 210 op
Hoitotyön koulutusohjelmassa opiskellaan sairaanhoitajaksi (AMK) tai terveydenhoitajaksi
(AMK). Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut sairaanhoitaja voi toimia kotimaassa tai ulkomailla terveysalan tehtävissä. Koulutuksessa
saadaan valmiuksia myös alan liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyteen. Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
ja asetuksen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamiselle asettamat vaatimukset.
Sairaanhoitajatutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu sairaanhoitajien tutkinnossa 90 opintopisteen laajuisena. Opinnäytetyö toteutetaan
työelämän toimeksiantona ja se lasketaan kuuluvaksi ammattitaitoa edistävään harjoitteluun
(15 opintopistettä). Kaikki hoitotyön opiskelijat
suorittavat koulutuksensa aikana vähintään yhden harjoittelujakson Rovaniemen ulkopuolella
Lapin muissa kunnissa. Kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi kotikansainvälistäminen
on osa opintoja ja lisäksi suositellaan kolmen
kuukauden opintoja ulkomailla.
Sairaanhoitaja toimii hoitotyön tehtävissä perusterveydenhuollossa, avohoitopalveluissa, erikoissairaanhoidossa, terveysalan yrityksissä tai
potilas- ja kansalaisjärjestöissä. Hän vastaa hoitotyön suunnittelusta ja päätöksenteosta ympärivuorokautisessa hoitotyössä. Työ on pääosin
kolmivuorotyötä, jossa korostuu itsenäinen ja
vastuullinen toiminta. Hoitotyön eettisinä lähtökohtina ovat potilasturvallisuus, ihmisarvon
ja ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioitus
sekä oikeudenmukaisuus. Työn perusta on näyt-

töön perustuva hoitotyö, jossa korostuu konkreettinen potilaiden hoitaminen, auttaminen,
tarpeista huolehtiminen, potilasohjaus ja terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen.
Oppimisympäristöt
Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä.
Ammatillinen kasvu toteutuu monipuolisissa ja
vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat mm. laboratoriot, virtuaaliympäristöt, kansainvälisten
kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Hyvinvointialojen kampuksen laboratoriot (ENVI, Biomekaniikan laboratorio ja Rakka
kuntotestausasema) tarjoavat kansainvälisen tason oppimisympäristön. Terveysalan opiskelijoiden keskeiset oppimisympäristöt ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt
sekä yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamat
aidot työelämäympäristöt. Harjoittelu toteutuu
Lapin eri kunnissa. Muina oppimisympäristöinä
toimivat kansalliset ja kansainväliset, erityisesti
pohjoisen alueen tutkimus- ja kehittämishankkeet, teoriaopinnot ja harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt
tehdään osana työelämän kehittämistä. Opiskelijat tekevät opinnäytetöitään myös ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa,
joissa he hyödyntävät Lapin ammattikorkeakoulujen ja yliopiston tarjoamaa monialaista
osaamista. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutusohjelmien opetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla
monialaisen yhteistyön.
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Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja R702H13S ja RA702H13S
Opinnot
PERUSOPINNOT

Tunnus
AMK_PER

1. vuosi
10

Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä

R702H11

10

AMMATTIOPINNOT

AMM

35

Turvallinen hoitotyö

R702H12

15

Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä

R702H13

10

Terveyden edistäminen perheen hoitotyössä

R702H14

10

Kliininen osaaminen sisätautipotilaan hoitotyössä

R702H15

10

Kliininen osaaminen kirurgisen potilaan hoitotyössä

R702H16

10

Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä

R702H17

10

Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen

R702H18

10

Päätöksenteko päivystys- ja vastaanottohoitotyössä

R702H19

5

Johtaminen ja kehittäminen hoitotyössä

R702H20

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

VAP_VAL

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU

HARJOITT

15

Kliinisten taitojen harjoittelu

R702H21

5

Äitiyshuollon ja lapsiperheen hoitotyön harjoittelu

R702H22

10

Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu

R702H23

10

Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu

R702H24

10

Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu

R702H25

10

Gerontologisen hoitotyön ja kotisairaanhoidon harjoittelu

R702H26

10

Päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu

R702H27

5

Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoittelu

R702H28

OPINNÄYTETYÖ

OPINNÄ

20

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

R702H29

5

Opinnäytetyö

R702H30

15
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2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

30

15

15

15
10
30

15

15

15
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2. lukuvuosi

1. lukuvuosi
TEEMA: Hoitotyöhön perehtyjä

TEEMA: Hoitotyöhön harjaantuja

Ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelija
perehtyy turvalliseen ja eettiseen hoitotyöhön.
Opiskelija kohtaa ja ymmärtää asiakkaan ja potilaan oman elämänsä kokonaisuuden asiantuntijana. Hän tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintaympäristöjä ja osaa jäsentää hoitotyötä prosessin mukaisesti. Lukuvuoden päättyessä
hänellä on oppimiskokemuksia kliinisestä hoitotyöstä ja valmiuksia rakentaa ammatti-identiteettiään koulutusammattinsa osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Toisen opintovuoden aikana opiskelija harjaantuu turvallisessa ja eettisessä hoitotyössä, terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä
kliinisessä hoitotyössä. Opiskelija laajentaa osaamistaan hoitotyössä lääketieteen eri aloille. Hän
osaa hyödyntää ammatillista yhteistyötä, vuorovaikutusta ja dialogia hoitotyössä. Lukuvuoden
päättyessä opiskelijalla on oppimiskokemuksia
moniammatillisesta hoitotyöstä ja hän osaa reflektoida osaamistaan kokemusten avulla erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä.

Opintojaksot

Opintojaksot

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R702H11

Ammatillinen osaamisperusta
hoitotyössä

10 op

R702H15

Kliininen osaaminen
sisätautipotilaan hoitotyössä

10 op

R702H12

Turvallinen hoitotyö

15 op

R702H23

Näyttöön perustuva toiminta
hoitotyössä

10 op

Sisätautipotilaan hoitotyön
harjoittelu

10 op

R702H13

R702H16

Kliinisten taitojen harjoittelu

5 op

Kliininen osaaminen kirurgisen
potilaan hoitotyössä

10 op

R702H21
R702H14

Terveyden edistäminen
perheen hoitotyössä

10 op

R702H24

Kirurgisen potilaan hoitotyön
harjoittelu

10 op

R702H22

Äitiyshuollon ja lapsiperheen
hoitotyön harjoittelu

10 op

R702H17

Terveyden tukeminen
mielenterveys- ja
päihdehoitotyössä

10 op

R702H24

Mielenterveys-, kriisi- ja
päihdehoitotyön harjoittelu

10 op
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3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

TEEMA: Hoitotyön soveltaja

TEEMA: Hoitotyön kehittäjä (EQF 6)

Kolmannen opintovuoden aikana opiskelija soveltaa hoitotyön osaamistaan kriittiseen ajatteluun, itsenäiseen päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun perustuen. Opiskelija osaa ohjata
ja opettaa asiakkaita sekä edistää heidän terveyttään ja toimintakykyään ja tehdä päätöksiä hoitotyössä näyttöön perustuen. Lukuvuoden päättyessä hänellä on oppimiskokemuksia
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta
sekä luotettavasta tiedonhankinnasta itsenäisesti. Opiskelija osaa reflektoida ammatillista kehittymistään kriittisesti.

Neljännen opintovuoden aikana opiskelija
laajentaa ja kehittää osaamistaan sosiaalija terveydenhuollon toimintaympäristössä
sekä kykenee arvioimaan palvelujen
laatua. Opiskelijalla on ammattialansa
edellyttämiä johtamis- ja työelämätaitoja,
kansainvälisyysosaamista sekä valmiuksia
yrittäjyyteen ja muutoksenhallintaan.
Opintojen päättyessä hän on saavuttanut
yleiset työelämän ja sairaanhoitajakoulutuksen
osaamisalueet. Opiskelija osaa reflektoida
ammatillista osaamistaan sairaanhoitajan työn
ja urakehityksen näkökulmasta.

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R702H18

Ikääntyneen toimintakyvyn
tukeminen

10 op

R702H25

Gerontologisen hoitotyön ja
kotisairaanhoidon harjoittelu

10 op

R702H19

Päätöksenteko päivystys- ja
vastaanottohoitotyössä

5 op

R702H26

Päivystys- ja
vastaanottohoitotyön
harjoittelu

5 op

Vapaasti valittavat opinnot

10 op

Tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminta (5 op)
Opinnäytetyö (15 op)

20 op

R702H29
R702H30
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Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R702H20

Johtaminen ja kehittäminen
hoitotyössä

15 op

R702H28

Näyttöön perustuvan
päätöksenteon harjoittelu

15 op
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Terveydenhoitaja (AMK), 240 op

Hoitotyön koulutusohjelmassa opiskellaan sairaanhoitajaksi (AMK) tai terveydenhoitajaksi
(AMK). Terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto sisältää sairaanhoitajakoulutuksen (Opetusministeriö
2006:24). Terveydenhoitaja rekisteröidään laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä sekä
sairaanhoitajaksi että terveydenhoitajaksi. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi toimia kotimaassa
tai ulkomailla terveysalan tehtävissä. Koulutuksessa saadaan valmiuksia myös alan liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyteen. Koulutus täyttää
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
lain ja asetuksen sekä Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamiselle asettamat vaatimukset.
Terveydenhoitajatutkinnon laajuus on 240
opintopistettä. Tutkinto sisältää 180 op sairaanhoitajatutkinnon perus- ja ammattiopintoja sekä
60 op terveydenhoitajakoulutuksen ammattiopintoja. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu 100 opintopisteen laajuisena. Opinnäytetyö toteutetaan työelämän toimeksiantona ja se
lasketaan kuuluvaksi ammattitaitoa edistävään
harjoitteluun (15 opintopistettä). Kaikki hoitotyön koulutusohjelman opiskelijat suorittavat
koulutuksensa aikana vähintään yhden harjoittelujakson Rovaniemen ulkopuolella Lapin muissa
kunnissa. Kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi kotikansainvälistäminen on osa opintoja ja lisäksi suositellaan kolmen kuukauden
opintoja ulkomailla.
Terveydenhoitaja voi toimia sairaanhoitajana hoitotyön tehtävissä sekä terveydenhoitajana terveyskeskuksissa, neuvoloissa, kouluissa,
kodeissa, työpaikoilla ja potilas- ja kansalaisjärjestöissä. 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
omahoitotaitoja. Terveydenhoitaja toimii lähim-

mäisyyden, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden
periaatteiden mukaisesti hoitotyön ja erityisesti
terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntijana ihmisen elämänkulun eri vaiheissa.
Työ on itsenäistä ja usein toimimista asiantuntijana moniammatillisssa työryhmissä. Työssä
keskeistä on väestön osallistaminen ja aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen, terveyden tasa-arvon lisääminen ja
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen.
Oppimisympäristöt
Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä.
Ammatillinen kasvu toteutuu monipuolisissa ja
vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat mm. laboratoriot, virtuaaliympäristöt, kansainvälisten
kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä
sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet.
Hyvinvointialojen kampuksen laboratoriot (ENVI,
Biomekaniikan laboratorio ja Rakka kuntotestausasema) tarjoavat kansainvälisen tason oppimisympäristön. Terveysalan opiskelijoiden keskeiset
oppimisympäristöt ovat perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon yksiköt sekä yksityisen ja
kolmannen sektorin tarjoamat aidot työelämäympäristöt. Harjoittelu toteutuu Lapin eri kunnissa. Muina oppimisympäristöinä toimivat kansalliset ja kansainväliset, erityisesti pohjoisen alueen
tutkimus- ja kehittämishankkeet, teoriaopinnot ja
harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä. Opiskelijat tekevät opinnäytetöitään myös ammattikorkeakoulun tutkimus- ja
kehittämishankkeissa, joissa he hyödyntävät Lapin ammattikorkeakoulujen ja yliopiston tarjoamaa monialaista osaamista. Opiskelijoilla on
mahdollisuus valita opintoja eri koulutusohjelmien opetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön.
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Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja R702T13S
Opinnot
PERUSOPINNOT

Tunnus
AMK_PER

1. vuosi
10

Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä

R702H11

10

AMMATTIOPINNOT

AMM

35

Turvallinen hoitotyö

R702H12

15

Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä

R702H13

10

Terveyden edistäminen perheen hoitotyössä

R702H14

10

Kliininen osaaminen sisätautipotilaan hoitotyössä

R702H15

10

Kliininen osaaminen kirurgisen potilaan hoitotyössä

R702H16

10

Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä

R702H17

10

Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen

R702H18

10

Päätöksenteko päivystys- ja vastaanottohoitotyössä

R702H19

5

Työympäristön ja työikäisten terveyden edistäminen

R702T40

5

Asiakaslähtöinen lapsiperheen terveyden edistäminen

R702T42

10

Koululaisen ja opiskelijan voimavarojen tukeminen

R702T44

5

Yhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen

R702T46

5

Johtaminen ja kehittäminen terveydenhoitotyössä

R702T48

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

VAP_VAL

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU

HARJOITT

15

Kliinisten taitojen harjoittelu

R702H21

5

Äitiyshuollon ja lapsiperheen hoitotyön harjoittelu

R702H22

10

Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu

R702H23

10

Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu

R702H24

10

Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu

R702H25

10

Gerontologisen hoitotyön ja kotisairaanhoidon harjoittelu

R702H26

10

Päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu

R702H27

5

Työikäisen terveydenhoitotyön harjoittelu
Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitotyön
harjoittelu
Koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitotyön harjoittelu

R702T41

5

R702T43

10

R702T45

5

Yhteisöllinen ja ympäristöterveydenhuollon harjoittelu

R702T47

OPINNÄYTETYÖ

OPINNÄ

20

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

R702H29

5

Opinnäytetyö

R702H30

15
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2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

30

15

35

10
10
30

15

25

5
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2. lukuvuosi

1. lukuvuosi

TEEMA: Hoitotyöhön ja
terveydenhoitotyöhön harjaantuja

TEEMA: Hoitotyöhön ja
terveydenhoitotyöhon perehtyjä
Ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelija
perehtyy turvalliseen ja eettiseen hoitotyöhön.
Opiskelija kohtaa ja ymmärtää asiakkaan ja potilaan oman elämänsä kokonaisuuden asiantuntijana. Hän tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintaympäristöjä ja osaa jäsentää hoitotyötä prosessin mukaisesti. Lukuvuoden päättyessä
hänellä on oppimiskokemuksia kliinisestä hoitotyöstä ja valmiuksia rakentaa ammatti-identiteettiään koulutusammattinsa osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Toisen opintovuoden aikana opiskelija harjaantuu turvallisessa ja eettisessä hoitotyössä, terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä
kliinisessä hoitotyössä. Opiskelija laajentaa osaamistaan hoitotyössä lääketieteen eri aloille. Hän
osaa hyödyntää ammatillista yhteistyötä, vuorovaikutusta ja dialogia hoitotyössä. Lukuvuoden
päättyessä opiskelijalla on oppimiskokemuksia
moniammatillisesta hoitotyöstä ja hän osaa reflektoida osaamistaan kokemusten avulla erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä.

Opintojaksot
Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R702H11

Ammatillinen osaamisperusta
hoitotyössä

10 op

R702H12

Turvallinen hoitotyö

15 op

R702H13

Näyttöön perustuva toiminta
hoitotyössä

10 op

R702H21

Kliinisten taitojen harjoittelu

5 op

R702H14

Terveyden edistäminen
perheen hoitotyössä

10 op

R702H22

Äitiyshuollon ja lapsiperheen
hoitotyön harjoittelu

10 op

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R702H15

Kliininen osaaminen
sisätautipotilaan hoitotyössä

10 op

R702H23

Sisätautipotilaan hoitotyön
harjoittelu

10 op

R702H16

Kliininen osaaminen kirurgisen
potilaan hoitotyössä

10 op

R702H24

Kirurgisen potilaan hoitotyön
harjoittelu

10 op

R702H17

Terveyden tukeminen
mielenterveys- ja
päihdehoitotyössä

10 op

R702H25

Mielenterveys-, kriisi- ja
päihdehoitotyön harjoittelu

10 op
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3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

TEEMA: Hoitotyön ja terveydenhoitotyön
soveltaja

TEEMA: Terveydenhoitotyön kehittäjä
(EQF 6)

Kolmannen opintovuoden aikana opiskelija soveltaa hoitotyön osaamistaan kriittiseen ajatteluun, itsenäiseen päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun perustuen. Opiskelija osaa ohjata ja
opettaa asiakkaita sekä edistää heidän terveyttään ja tomintakykyään ja tehdä päätöksiä hoitotyössä näyttöön perustuen. Lukuvuoden päättyessä hänellä on oppimiskokemuksia tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä luotettavasta tiedonhankinnasta itsenäisesti. Opiskelija osaa reflektoida ammatillista kehittymistään kriittisesti.

Neljännen opintovuoden aikana opiskelija
syventää osaamistaan yksilön, perheen
ja yhteisön terveyden edistämisessä
elämänkulun eri vaiheissa. Opiskelija
laajentaa ja kehittää osaamistaan sosiaalija terveydenhuollon toimintaympäristössä
sekä kykenee arvioimaan palvelujen laatua.
Opiskelijalla on ammattialansa edellyttämiä
johtamis- ja työelämätaitoja sekä valmiuksia
kansainvälisyysosaamiseen, yrittäjyyteen,
muutoksenhallintaan ja yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen. Opintojen päättyessä
hän on saavuttanut yleiset työelämän ja
terveydenhoitajakoulutuksen osaamisalueet.
Opiskelija osaa reflektoida ammatillista
osaamistaan terveydenhoitajan työn ja
urakehityksen näkökulmasta.

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R702H18

Ikääntyneen toimintakyvyn
tukeminen

10 op

R702H26

Gerontologisen hoitotyön ja
kotisairaanhoidon harjoittelu

10 op

R702H19

Päätöksenteko päivystys- ja
vastaanottohoitotyössä

5 op

Päivystys- ja
vastaanottohoitotyön
harjoittelu

5 op

Vapaasti valittavat opinnot

10 op

Opinnäytetyö (15 op)
Tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminta (5 op)

20 op

R702H27

R702H30
R702H29
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Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R702T40

Työympäristön ja työikäisten
terveyden edistäminen

5 op

R702T41

Työikäisen terveydenhoitotyön
harjoittelu

5 op

R702T42

Asiakaslähtöinen lapsiperheen
terveyden edistäminen

10 op

R702T43

Lasta odottavan
ja lapsiperheen
terveydenhoitotyön harjoittelu

10 op

R702T44

Koululaisen ja opiskelijan
voimavarojen tukeminen

5 op

R702T45

Koululaisen ja opiskelijan
terveydenhoitotyön harjoittelu

5 op

R702T46

Yhteisön ja ympäristön
terveyden edistäminen

5 op

R702T47

Yhteisöllinen ja
ympäristöterveydenhuollon
harjoittelu

5 op

R702T48

Johtaminen ja kehittäminen
terveydenhoitotyössä

10 op

koulutusohjelmat • liikunnan ja vapa a-ajan koulutusohjelma

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, 210 op

Osaajaksi liikunta-alalle
RAMKin liikunnanohjaajakoulutuksesta valmistut tulevaisuuden osaajaksi liikunta-alan organisointi-, ohjaus- ja esimiestehtäviin. Julkiselle,
yksityiselle ja kolmannelle sektorille sijoittuvat
työtehtävät käsittävät erilaisten väestö- ja ikäryhmien liikunnan ohjaustehtäviä sekä alan yhteiskunnallisia, hallinnollisia, työterveydellisiä,
valmennuksellisia ja kaupallisia tehtäviä. Liikunnanohjaajia työskentelee mm. seuraavilla ammattinimikkeillä: liikunnanohjaaja, erityisliikunnanohjaaja, junioripäällikkö, liikuntasihteeri,
personal trainer, omaohjaaja, luontoliikunnan
kouluttaja, seikkailupäällikkö, seurakehittäjä, valmennuspäällikkö ja yrittäjä.
Opiskelu ja oppimisympäristö
Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä.
Uskomme, että miten Sinä opit, on yhtä tärkeää kuin mitä sinä opit. Tarjoamme aktiivisen
ja haasteellisen oppimisympäristön, jossa opit
asettamaan tavoitteita ja päämääriä, ajattelemaan itsenäisesti ja työskentelemään ryhmän

jäsenenä. Ongelmakeskeisyys, yhteistoiminnallisuus ja vuoro-vaikutus ulottuu läpi yhteisön,
opiskelijoista henkilökuntaan.
Opetussuunnitelma rakentuu ammatillisen
kasvun systemaattiseen kehittymiseen. Kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa keskitytään liikuntakasvatukseen ja terveyden edistämiseen liikunnan avulla ihmisen elämänkaarta mukaillen.
Saat vankan pohjan ammattitaitoiseen ohjaamiseen ja liikuntatoiminnan johtamiseen ja perehdyt liikuntamatkailuun ja seikkailukasvatukseen.
Valinnaisissa Kilpa- ja huippu-urheiluvalmennuksen ammattiopinnoissa suuntaudut valmentamisen osaajaksi liitto-, alue- ja seuratasolle.
Voit hakea kansainvälistä European Coaching
Diploma -tutkintoa.Valinnaisissa Hyvinvointivalmennuksen ja liikuntaterapian ammattiopinnoissa kehityt terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
kokonaisvaltaisen kehittämisen osaajaksi. Perehdyt 2010-luvun suosituimpiin terveysliikuntalajeihin ja liikuntamuotojen soveltamiseen ja voit
hakea Personal Fitness Coach -tutkintoa.
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Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma R705L13S
Opintokokonaisuus/-jakso
PERUSOPINNOT

Koodi
AMK_PER

1. vuosi
10

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Johdatus liikunta-alan opintoihin

R705L1

10

AMMATTIOPINNOT

AMM

35

Liikkuvan lapsen kehityksen tukeminen
Alakouluikäisen lapsen kokonaisvaltainen kehitys ja
kasvaminen liikuntaan
Työyhteisö- ja kansainvälistymisosaaminen

R705L2

15

35

35

10

R705L3

10

R705L4

10

Liikkuva nuoriso – terve tulevaisuus
Liikunta aikuisten ja ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin
edistäjänä
Seikkailukasvatus ja luontoliikuntamatkailu

R705L5

10

R705L6

15

R705L7

10

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Hyvinvointivalmennus ja liikuntaterapia

R705L9

35

Kilpa- ja huippu-urheiluvalmennus

R705L10

35

Muuttuva työelämä ja urasuunnittelu

R705L8

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

VAP_VAL

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
Lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukeva
ohjausosaaminen
Koululiikuntatapahtumien ja –kilpailujen järjestäminen
Terveyttä ja liikunta-aktiivisuutta edistävä
työelämäosaaminen
Vaihtoehtoisten ammattipintojen harjoittelu

HARJOITT

15

R705L15

15

Tapahtuman järjestäminen / projekti

R705L19

OPINNÄYTETYÖ

AMM

5

10

5

Opinnäytetyö

R705L20

5

10

5
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10
5

5

15

10

R705L16

5

R705L17

10

R705L18

15

10
15

koulutusohjelmat • liikunnan ja vapa a-ajan koulutusohjelma

1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

TEEMA: Liikunta-alan perehtyjä

TEEMA: Liikunta-alan harjaantuja

Opiskelija arvostaa opiskelua terveys- ja liikunta-alalla. Hän kehittää eettistä osaamistaan ja
omia tutkivan oppimisen taitojaan sekä ammatillisen osaamisen perustietoja ja -taitoja lapsen
kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseksi. Opiskelija orientoituu lapsuuden maailmaan, lapsen
kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen sekä
kehitykseen vaikuttaviin toimintaympäristöihin.

Opiskelija kehittää tutkivan oppimisen keinoin
omaa persoonallista tapaansa toimia ryhmissä
oppijana, oppimisen ohjaajana ja oppimisen arvioijana. Hän tutustuu tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamiseen syventäen samalla osaamistaan liikunta-alan perustiedoissa ja -taidoissa
sekä toiminnassaan osana oppivaa organisaatiota. Opiskelija kehittää kokonaisvaltaisen kasvun
ja kehityksen tukemisen osaamistaan nuorten ja
aikuisten maailmassa ja toimintaympäristöissä.

Opintojaksot

Opintojaksot

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R705L1

Johdatus liikunta-alan
opintoihin

10 op

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R705L2

Liikkuvan lapsen kehityksen
tukeminen

15 op

R705L5

Liikkuva nuoriso – terve
tulevaisuus

15 op

R705L3

Alakouluikäisen lapsen
kokonaisvaltainen kehitys ja
kasvaminen liikuntaan

10 op

R705L6

Liikunta aikuisten ja
ikääntyvien terveyden ja
hyvinvoinnin edistäjänä

15 op

R705L15

Lapsen kokonaisvaltaista
kehitystä tukeva
ohjausosaaminen

15 op

R705L7

Seikkailukasvatus ja
luontoliikuntamatkailu

10 op

R705L16

Työyhteisö- ja
kansainvälistymisosaaminen

10 op

Koululiikuntatapahtumien ja
-kilpailujen järjestäminen

5 op

R705L4

R705L17

Terveyttä ja liikuntaaktiivisuutta edistävä
työelämäosaaminen

10 op

R705L20

Opinnäytetyö

5 op

Vapaasti valittavat opinnot

5 op
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3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

TEEMA: Liikunta-alan soveltaja

TEEMA: Liikunta-alan kehittäjä

Opiskelija soveltaa liikunta-alan osaamistaan
laajasti vaihtelevissa toimintaympäristöissä.
Hän syventää pedagogista- ja kehittämisosaamistaan liikunta-alan käytännön tehtävissä ottaen huomioon työelämän ja oppivan organisaation kehittämistarpeet. Opiskelija soveltaa
tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamistaan
monialaisesti koulutusohjelmakohtaisen ydinosaamisen osaamisalueilla ja osana oppivaa
työyhteisöä.

Opiskelija profiloituu reflektiivisen, tutkivan
ja kehittävän työotteen osaamisen kautta
liikunta-alan innovatiiviseksi ja luovaksi
kehittäjäksi. Hän omaa (hyvältä noviisilta) alan
kehitystoiminnan edellyttämän yksilöllisen,
yhteisöllisen ja organisaatiotason osaamisen.
Opiskelija osaa monipuolisesti soveltaa
pedagogisen osaamisen, kehittämisosaamisen,
työyhteisöosaamisen ja subsatanssiosaamisen
taitojaan käytännön työtehtävissään.

Opintojaksot

Opintojaksot

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R705L20

Opinnäytetyö

10 op

R705L20

Opinnäytetyö

5 op

R705L8

Muuttuva työelämä ja
urasuunnittelu

10 op

R705L19

Tapahtuman järjestäminen /
projekti

15 op

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot:
R705L9

Hyvinvointivalmennus ja
liikuntaterapia

35 op

R705L10

Kilpa- ja huippuurheiluvalmennus

35 op

R705L18

Vaihtoehtoisten
ammattipintojen harjoittelu

10 op

Vapaasti valittavat opinnot

5 op
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Terveyden edistämisen koulutusohjelma, liikunnan tai sosiaali- ja terveysalan
ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Terveyden edistämisen koulutusohjelma on
suunniteltu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla työskentelevien ja em. alojen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden osaamisen kohottamiseen ja vastaamaan työelämän
terveyden edistämisen johtamisen muuttuviin
tarpeisiin. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattitaitovaatimukset muuttuvat nopeasti tieteellisen ja teknisen kehityksen sekä taloudellisten ja poliittisten linjausten johdosta. Kunta- ja
palvelurakenteiden uudistukset edellyttävät sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikuntapalveluissa yhä enemmän johtamisosaamista. Julkinen
sektori, järjestöt ja yksityiset alan yritykset toimivat yhä enemmän toisiaan täydentävissä verkostoissa. Myös uudistuvien kuntien hallinnossa ja
uusien toimintajärjestelmien kehittämisessä tarvitaan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan asiantuntijuutta. Terveyden edistämisen johtamisen
ydintehtävä on luoda edellytykset turvalliselle,
vaikuttavalle, laadukkaalle ja tulokselliselle toiminnalle väestön terveyden ja toimintakyvyn
edistämisessä. Johtamisen arvolähtökohtana on
säilytettävä ihmisarvon ja elämän kunnioitus,
yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja vastuu
tukea väestöä oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämisessä.
Terveyden edistämisen koulutuksella vastataan ajankohtaisiin terveysalan yhteiskunnallisiin, alueellisiin ja pohjoisiin haasteisiin, joita
ovat muun muassa työvoiman riittävä saanti tulevina vuosikymmeninä, sosiaali- ja terveysalan palvelurakenteiden kehittäminen, yhteistyö-, työnjako- ja toimintamallien uudistaminen,
varhaisen puuttumisen, potilasohjauksen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistaminen toimintatavoissa sekä alan teknologioiden
tehokas hyödyntäminen. Hyvinvointipalvelujen
tuottamiseen kohdistuu lisääntyviä paineita niin
kustannusten kuin myös palvelutarpeen ja rakenteen kasvun kiihtyessä. Julkisvoittoinen pal-

velurakenne monimuotoistuu ja osaamisen tarve etenkin verkosto-osaamisen alueella lisääntyy.
Johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa on erityisen haasteellista ja uusia johtamistapoja tulee kehittää, jotta johtamisen avulla voidaan parantaa työskentelyilmapiiriä ja sitä kautta työn
tuloksellisuutta.
Oppimisympäristöt
Oppiminen toteutuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat simulaatio-, testaus- ja tutkimuslaboratoriot, virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat
ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiohankkeet. Hyvinvointialojen kampuksen laboratoriot, ENVI-hyvinvointialojen virtuaalikeskus, Biomekaniikan laboratorio ja Rakka
-kuntotestausasema sekä Arctic Power -laboratorio tarjoavat kansainvälisen tason oppimis-,
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI)
ympäristön. Ylemmän ammattikorkeakoulun
muina oppimisympäristöinä toimivat kansalliset
ja kansainväliset, erityisesti pohjoisen alueen
tutkimus- ja kehittämishankkeet, moniammatilliset asiantuntijayhteisöt sekä ajanmukainen tieto- ja viestintätekniikan käyttö.
Työelämäyhteys rakennetaan tiiviisti opiskelijoiden omiin työpaikkoihin opintojen tavoitteellisen etenemisen tukemiseksi. Työelämälähtöisen
ja -läheisen oppimisprosessin lähtökohtana voidaan pitää yhteistoiminnallista ja työyhteisöjen
tilanteisiin sidottua näyttöön perustuvaa tutkivaa ja kehittävää oppimista. Opinnäytetyöt ovat
yhteydessä aitoihin työelämän kehittämistehtäviin. Opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöitään
myös ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Koulutusohjelman kouluttajina toimivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun
yliopettajat ja kansalliset työelämän asiantuntijat sekä mahdollisuuksien mukaan ulkomaiset
asiantuntijat.
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Terveyden edistämisen koulutusohjelma R702SY13S
Opinnot
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Tunnus
SY_AM

1. vuosi
40

Näyttöön perustuva terveyden edistämisen johtaminen

R702SY11

15

Terveyden edistämisen johtamisen tutkimus ja kehittäminen

R702SY12

10

Terveyden edistäminen esimiestyössä

R702SY13

15

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

VAP_VAL

Vapaasti valittavat opinnot

R702SY14

OPINNÄYTETYÖ

OPINNÄ

5

25

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

R702SY15

5

25

60

2. vuosi
15

15
5
5
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1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

TEEMA: Terveyden edistämisen
johtamisen arvioija

TEEMA: Terveyden edistämisen
johtamisen kehittäjä

Ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelija reflektoi oppimistaan ja terveyden edistämisen johtamisosaamisensa kehittymistä kriittisesti. Hän osaa toimia terveyden edistämisen ja
terveyden edistämisen ongelmaratkaisutilanteissa perustellusti. Lukuvuoden päätteeksi opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja
toimintatapoja suunnitellessaan, toteuttaessaan
ja arvioidessaan terveyden edistämisen laatua ja
terveyden edistämisen johtamista. Hän kykenee
myös näyttöön perustuvan tietoperustansa avulla arvioimaan terveyden edistämisen johtamisen
laatua ja vaikuttavuutta sekä tekemään esityksiä
työyhteisössään terveyden edistämisen johtamisen edistämiseksi.

Toisen opintovuoden aikana opiskelijat perehtyvät moniammatillisissa ryhmissä terveyden edistämisen johtamiseen ja kehittämiseen eri työyhteisöissä. Toisen vuoden jälkeen ja päättäessään
opintonsa opiskelija on syventänyt taitotietoaan
opinnäytetyössään jollakin terveyden edistämisen johtamisen erityisalueella. Hän osaa toimia
terveyden edistämisen johtamisen osa-alueiden
suunnittelijana, toteuttajana ja arvioijana. Hänellä on kykyä johtaa ja luoda uutta strategista lähestymistapaa terveyden edistämisen johtamiseen. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti oman
alansa näyttöön perustuvan tiedon merkityksen
osana jatkuvaa omaa ja alan ammatillista kehittymistä. Hän osaa raportoida opinnäytetyönsä
tulokset suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella valitsemiaan ratkaisuja näyttöön perustuvalla
toiminnalla. Hän osaa kriittisesti arvioida oman
alansa opinnäytetöitä.

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R702SY11

Näyttöön perustuva terveyden
edistämisen johtaminen

15 op

R702SY12

Terveyden edistämisen
johtamisen tutkimus ja
kehittäminen

10 op

R702SY13

Terveyden edistäminen
esimiestyössä

15 op

R702SY15

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

5 op

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R702SY13

Terveyden edistäminen
esimiestyössä

15 op

R702SY14

Vapaasti valittavat opinnot

5 op

R702SY15

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

25 op
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Tekniikan ja liikenteen ala
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Maanmittaustekniikan koulutusohjelma, 240 op

Ammattilaiseksi maanmittausalalle
Maanmittaustekniikan koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen valmius toimia
maanmittausalan insinöörin (AMK) tehtävissä.
Opiskelussa korostetaan alan teknisten taitojen
hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, projektien
hallintaa ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä
yrittäjänä. Myös jatkuvan opiskelun merkitystä,
kykyä seurata maanmittausalan kehitystä ja alalla esiintyvien työelämälähtöisten ongelmien ratkaisutaitoa pidetään tärkeinä asioina.
Valtio, kunnat ja alan yritykset tarvitsevat
maanmittausalan asiantuntijoita. Rovaniemen
ammattikorkeakoulussa tarjottava maanmittausalan koulutus tuo opiskelijan valinnoista riippuen
kelpoisuuden toimitusinsinöörin, mittausinsinöörin, paikkatietoinsinöörin ja kaavanlaatijan tehtäviin. Koulutus antaa ammattitaidon kiinteistöinsinöörin tehtävien hoitamiseen. Koulutus luo hyvät
edellytykset toimia maanmittausalan yrittäjänä ja
työntekijänä mittaus- ja kiinteistöalan yrityksissä
tarjoamalla ammattialan tietojen ja taitojen ohessa liiketoimintaosaamisen, viestinnän ja projektinhallinnan tietoja ja taitoja.

Opiskelu ja oppimisympäristöt
Oppiminen toteutuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat oppilaitoksen laboratoriot ja muut työtilat Rantavitikan
kampuksella, virtuaaliympäristöt, yritykset ja
julkishallinnon organisaatiot, kansainvälisten
kumppaneiden tarjoamat ympäristöt sekä erilaiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet.
Maanmittaustekniikassa osa oppimisesta tapahtuu maastossa ja rakennustyömailla tehtävissä harjoituksissa ja projekteissa. Koulutusohjelma on jo vuosien ajan tarjonnut opetusta myös
erilaisissa virtuaalisissa oppimisympäristöissä.
Erityisesti aikuiskoulutuksessa virtuaalisista oppimisympäristöistä on hyviä kokemuksia.
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Maanmittaustekniikan koulutusohjelma R501M13S ja RA501M13S
Opinnot

Tunnus

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

PERUSOPINNOT

AMK_PER

25

15

5

Johdatus maanmittaustekniikan opintoihin

R501M11

10

Tekniikan matemaattinen osaaminen

R504T12

10

5

Tekniikan matemaattinen osaaminen (laaja)

R504T13

10

5

Maanmittaustekniikan fysiikan osaaminen

R501M12

5

5

Engineering English in Land Surveying

R501M13

Svenska för lantmäteriingenjörer

R501M14

AMMATTIOPINNOT

AMM

35

Maanmittaustekniikka

R501M15

10

Mittaus- ja kartoitustekniikan projekti

R501M16

10

Mittaus ja kartoitus

R501M17

15

Kiinteistöt ja maankäyttö

R501M18

15

Kiinteistötekniikan ja maankäytön projekti

R501M19

10

Rakentaminen ja ympäristö

R501M20

15

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

R501M21

10

Maanmittausalan yrittäjyysprojekti

R501M22

10

GIS and Remote Sensing

R501M23

15

5

4. vuosi

5
5

40

40

20

PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
Kiinteistötekniikka

R501M24

10

Kiinteistötalous

R501M25

10

Siviilioikeus

R501M26

5

Kiintopistemittaukset

R501M27

10

Rakennus- ja erikoismittaukset

R501M28

10

Erikoistumisprojekti

R501M29

10

Maanmittausalan kirjallisuus

R501M30

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

VAP_VAL

0

0

0

10

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU

HARJOITT

5

10

10

5

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

R501M31

5

10

10

5

OPINNÄYTETYÖ

OPINNÄ

0

0

0

20

Opinnäytetyö

R501M32

64

10

20

koulutusohjelmat • ma anmit taus tekniik an koulutusohjelma

1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

TEEMA: Oppija, mittaus ja kartoitus

TEEMA: Oppija, kiinteistöt ja maankäyttö

Ensimmäisen vuoden opintojen tuloksena opiskelijalla on käsitys maanmittauksesta ammattialana. Opiskelija osaa käyttää tavallisimpia
mittauslaitteita ja kykenee työskentelemään mittaustöissä.

Toisen vuoden opintojen tuloksena opiskelijan
näkemykset maanmittauksesta laajenevat mittauksista toimitustuotannon, kiinteistötalouden
ja maankäytön suunnittelun tehtäviin. Opiskelija
osaa työskennellä toimitustuotantoon, maankäytön suunnitteluun ja maa- ja tonttipolitiikkaan
liittyvissä valmistelu- ja tuotantotehtävissä.

Opintojaksot
Laajuus

Opintojaksot

Tunnus

Opintojakso

R501M11

Johdatus maanmittaustekniikan 10
opintoihin

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R504T12

Tekniikan matemaattinen
osaaminen

10

R504T12

Tekniikan matemaattinen
osaaminen

5

R501M12

Maanmittaustekniikan fysiikan
osaaminen

5

R501M12

Maanmittaustekniikan fysiikan
osaaminen

5

R501M15

Maanmittaustekniikka

10

R501M13

Mittaus- ja kartoitustekniikan
projekti

10

Engineering English in Land
Surveying

5

R501M16

R501M18

Kiinteistöt ja maankäyttö

15

R501M17

Mittaus ja kartoitus

15

R501M19

10

R501M31

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

5

Kiinteistötekniikan ja
maankäytö projekti

R501M20

Rakentaminen ja ympäristö

15

R501M31

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

10
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3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

TEEMA: Näköaloja maailmaan, yrittäjyys,
kansainvälisyys ja paikkatiedot
Kolmannen vuoden opinnoissa nousevat esille yrittäjyys, työnjohdollinen osaaminen, kielitaito, kansainvälisyys ja paikkatietotekniikka (GIS)
maanmittausalan teknisenä viitekehyksenä. Opiskelija osaa työskennellä työnjohtotehtävissä.

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R501M13

Engineering English in Land
Surveying

5

R501M14

Svenska för
lantmäteriingenjörer

5

R501M21

Liiketoimintaosaaminen ja
yrittäjyys

10

Maanmittausalan
yrittäjyysprojekti

10

R501M23

GIS and Remote Sensing

15

R501M31

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

10

R501M22
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TEEMA: Maanmittausalan ammattilaiseksi
Neljännen vuoden opinnoissa opiskelijan
on mahdollista suuntautua haluamalleen
maanmittauksen osa-alueelle harjoittelu- ja
työkokemusten, valinnaisten ammattiopintojen
ja opinnäytetyön kautta. Opiskelijalla on
tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet
kehittyä maanmittausalan ammattilaiseksi.

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R501M31

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

5

R501M24

Kiinteistötekniikka

10

R501M25

Kiinteistötalous

10

R501M26

Siviilioikeus

5

R501M27

Kiintopistemittaukset

10

R501M28

Rakennus- ja erikoismittaukset

10

R501M29

Erikoistumisprojekti

10

R501M30

Maanmittausalan kirjallisuus

10

R501M32

Opinnäytetyö

15
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Rakennustekniikan koulutusohjelma, 240 op

Osaajaksi rakennusalalle
Rakennusinsinöörin koulutuksessa valmistut monipuoliselle ja haastavalle rakennusalalle tekniikan, talouden ja ympäristöalan taitajaksi. Valmistuttuasi voit työskennellä asiantuntija-,
johtamis-, projektivienti-, tuotanto- ja suunnittelutehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.
Rakennustekniikan opinnoissa voi suuntautua
talonrakentamiseen, infra- ja kaivosrakentamiseen tai talo- ja energiatekniikkaan. Aikuiskoulutuksessa voi suuntautua vain infra- ja kaivosrakentamiseen. Ammattiaineiden opiskelu
koostuu perusteiden oppimisesta ja niiden soveltamisesta ajankohtaisiin käytännön rakennuskohteisiin. Oppiminen tapahtuu ongelmaperustaisesti hyödyntäen käytännön työtilanteita ja
korostaen opiskelijoiden omaa tiedonhankintaa
sekä kykyä soveltaa teoriatietoa käytäntöön.

Opiskelu ja oppimisympäristö
Rakennustekniikassa saat teoreettiset, käytännölliset ja asenteelliset valmiudet toimia rakennusalan insinöörin (AMK) tehtävissä. Opiskelussasi korostuu alan teknisten taitojen hallinnan
lisäksi kykysi yhteistyöhön, johtamiseen, projektien hallintaan ja saat myös eväitä toimimiseen
alalla itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi oppimisessasi painottuu jatkuvan opiskelun merkitys, kykysi seurata rakennusalan kehitystä ja alalla
esiintyvien ongelmien ratkaisutaitosi kehittyy.
Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin rakennetekniikan suunnittelijan, rakennustyömaan työnjohtajan pätevyysvaatimuksiin
sekä yleisiin rakennustekniikan koulutusohjelmien valtakunnallisesti määriteltyihin osaamisvaatimuksiin ja ohjeellisiin opetussuunnitelmiin.
Opetussuunnitelman laatimisessa on huomioitu Suomen Rakentamismääräyskokoelman vaatimukset pätevyyksistä. Oppimisympäristöinä
hyödynnetään koulutusohjelman laboratoriota,
alueen rakennustyömaita, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita.
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Rakennustekniikan koulutusohjelma R501R13S ja RA501R13S

Opintokokonaisuus/-jakso

Tunnus

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

PERUSOPINNOT

AMK_PER

30

21

4

Johdatus rakennusalan opintoihin

R501R11

10

Rakennusalan luonnontieteellinen osaaminen

R501R12

5

5

Rakennusalan fysiikan osaaminen

R501R13

5

5

Tekniikan matemaattinen osaaminen

R504T12

10

5

Tekniikan matemaattinen osaaminen (laaja)

R504T13

10

5

English in Civil Engineering

R501R16

Svenska för byggnadsingenjörer

R501R17

AMMATTIOPINNOT

AMM

25

Rakennusalan tietotekniikan osaaminen

R501R18

5

Rakentamisen osa-alueiden osaaminen

R501R19

15

Rakennetun ympäristön osaaminen

R501R20

Rakennusalan talous- ja yrittäjyysosaaminen

R501R21

Rakennusprosessi- ja asiantuntijaviestintäosaaminen

R501R22

4. vuosi

6
4
20

15
5

15
5

5
10

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
Talonrakennustekniikan vaihtoehtoiset ammattiopinnot

TAL RA

Rakennetekniikan osaaminen

R501R23

Rakenteiden mekaniikan osaaminen

R501R24

5

Syventävä rakenteiden mekaniikan osaaminen

R501R25

6

Rakennustekniikka ja -suunnitteluosaaminen

R501R26

8

Betonirakentamisen ja betonityötekniikoiden osaaminen

R501R27

Betonirakenteiden suunnitteluosaaminen

R501R28

Puu- ja teräsrakenteiden suunnitteluosaaminen

R501R29

Rakennusalan työmaa- ja tuotanto-osaaminen
Infra- ja kaivosrakentamisen vaihtoehtoiset
ammattiopinnot
Infratuotanto-osaaminen

R501R30
INFRA_
KAIVOS
R501R31

Yhdyskuntatekniikan osaaminen

R501R32

Georakentamisen osaaminen

R501R33

Väylien suunnittelun ja ylläpidon osaaminen

R501R34

Sillanrakentamisen osaaminen

R501R35

Kaivannaistekniikan osaaminen

R501R36

Kaivosympäristöjen ja -rakentamisen osaaminen

R501R37

Kaivosten infratekniikan osaaminen

R501R38

Kaivosten energia ja kunnossapito-osaaminen

R501R39

10

Rikastamon prosessien ja prosessitekniikan osaaminen

R501R40

10
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10

5

7
6

8
16
12

12

10
10
5

10
10

5

5
15
10

5

10
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Talo- ja energiatekniikan vaihtoehtoiset ammattiopinnot

TAL EN

Termodynamiikan osaaminen

R501R41

Automaatio- ja lämpöpumppuosaaminen

R501R49

10

Energian tuotantotekniikoiden osaaminen

R501R42

10

Vaihtoehtoisten energiatuotantotekniikoiden osaaminen

R501R43

10

Ilmastointitekniikan osaaminen

R501R44

12

Talotekniikkajärjestelmien osaaminen

R501R45

13

Rakennusinsinöörin kansainvälistymisosaaminen

501R6

Rakennusinsinöörin kansainvälistymisosaaminen

R501R46

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

VAP_VAL

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU

HARJOITT

5

10

10

5

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

R501R47

5

10

10

5

OPINNÄYTETYÖ

OPINNÄ

1

19

Opinnäytetyö

R501R48

1

19

30

34

10

30
10

60

1. lukuvuosi
TEEMA: Rakennusalaan perehtyjä
Opiskelija perehtyy rakennusalan opiskeluun.
Hän saa valmiuksia ongelmaperustaiseen oppimiseen. Hän kehittää alalla vaadittavaa luonnontieteellistä osaamistaan. Hän perehtyy alan
perusteisiin ja saa tarvittavaa ammatillista osaamistaan, jotta hän voi työskennellä alan harjoittelu- ja työtehtävissä.

51

R504T12

Tekniikan matemaattinen
osaaminen

10 op

R504T13

Tekniikan matemaattinen
osaaminen (laaja)

10 op

R501R18

Rakennusalan tietotekniikan
osaaminen

5 op

R501R19

Rakentamisen osa-alueiden
osaaminen

15 op

R501R21

Rakennusalan talous- ja
yrittäjyysosaaminen

5 op

R501R47

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

5 op

Opintojaksot
Koodi

Opintojakso

Laajuus

R501R11

Johdatus rakennusalan
opintoihin

10 op

R501R12

Rakennusalan
luonnontieteellinen osaaminen

5 op

R501R13

Rakennusalan fysiikan
osaaminen

5 op
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2. lukuvuosi

3. lukuvuosi

TEEMA: Rakennetun ympäristön oppija

TEEMA: Oman rakennusalansa osaaja

Opiskelija syventää luonnontieteellistä osaamistaan ja omaksuu rakennusalan merkityksen
ympäröivän yhteiskunnan yhtenä merkittävimpänä toiminteena. Hänen osaamisensa kehittyy eri projektien avulla. Toisen vuoden aikana
hän myös tekee valintansa oman rakennusalansa suhteen.

Opiskelija syventää osaamistaan kohti oman rakennusalansa osaajan tehtäviä. Hänen ammattiasenteensa kypsyy erilaisten ammattiaineiden
suorittamisten avulla. Hänen osaamisensa kehittyy luontevasti ammattiaineeseen kytkeytyvän
lukuvuoden ajan kestävän projektin avulla. Lukuvuoden projektin aihealueet liittyvät kiinteästi
osaksi ympäröivää rakennusmaailmaa.

Opintojaksot
Koodi

Opintojakso

Laajuus

R501R12

Rakennusalan
luonnontieteellinen osaaminen

5 op

R501R13

Rakennusalan fysiikan
osaaminen

5 op

R504T12

Tekniikan matemaattinen
osaaminen

5 op

R504T13

Tekniikan matemaattinen
osaaminen (laaja)

5 op

R501R16

English in Civil Engineering

6 op

R501R20

Rakennetun ympäristön
osaaminen

15 op

R501R21

Rakennusalan talous- ja
yrittäjyysosaaminen

5 op

Talonrakennustekniikan
vaihtoehtoiset ammattiopinnot
R501R23

Rakennetekniikan osaaminen

10 op

Infra- ja kaivosrakentamisen
vaihtoehtoiset ammattiopinnot
R501R33

Georakentamisen osaaminen

5 op

R501R35

Sillanrakentamisen osaaminen

5 op

R501R38

Kaivosten infratekniikan
osaaminen

5 op

Talo- ja energiatekniikan
vaihtoehtoiset ammattiopinnot
R501R41

Termodynamiikan osaaminen

10 op

R501R47

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

10 op
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Opintojaksot
Koodi

Opintojakso

R501R17

Svenska för byggnadsingenjörer 4 op

Laajuus

R501R18

Rakennusalan tietotekniikan
osaaminen

5 op

R501R22

Rakennusprosessi- ja
asiantuntijaviestintäosaaminen

10 op

Talonrakennustekniikan
vaihtoehtoiset ammattiopinnot
R501R23

Rakennetekniikan osaaminen

5 op

R501R24

Rakenteiden mekaniikan
osaaminen

5 op

R501R25

Syventävä rakenteiden
mekaniikan osaaminen

6 op

R501R26

Rakennustekniikka ja
-suunnitteluosaaminen

8 op

R501R28

Betonirakenteiden
suunnitteluosaaminen

8 op

R501R30

Rakennusalan työmaa- ja
tuotanto-osaaminen

12 op

Infra- ja kaivosrakentamisen
vaihtoehtoiset ammattiopinnot
R501R31

Infratuotanto-osaaminen

10 op

R501R33

Georakentamisen osaaminen

10 op

R501R36

Kaivannaistekniikan osaaminen 15 op

R501R37

Kaivosympäristöjen ja
-rakentamisen osaaminen

10 op

R501R38

Kaivosten infratekniikan
osaaminen

10 op
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Talo- ja energiatekniikan
vaihtoehtoiset ammattiopinnot
R501R49

Automaatio- ja
lämpöpumppuosaaminen

10 op

R501R42

Energian tuotantotekniikoiden
osaaminen

10 op

R501R27

Betonirakentamisen ja
betonityötekniikoiden
osaaminen

6 op

R501R29

Puu- ja teräsrakenteiden
suunnitteluosaaminen

16 op

R501R30

Rakennusalan työmaa- ja
tuotanto-osaaminen

12 op

Rakennusinsinöörin
kansainvälistymisosaaminen
R501R46

Rakennusinsinöörin
kansainvälistymisosaaminen

30 op

R501R47

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

10 op

R501R48

Opinnäytetyö

1 op

4. lukuvuosi
TEEMA: Oman rakennusalansa soveltaja
Opintojen viimeisenä vuonna opiskelija kehittää
osaamistaan oman rakennusalansa soveltajan
tehtäviin. Hän saa riittävät osaamisperusteet,
jotta voi valmistuttuaan toimia alan
työtehtävissä itsenäisesti. Neljännen vuoden
aikana tehdään oman rakennusalaansa liittyvä
opinnäytetyö, joka tehdään kiinteänä osana
käytännön rakennusalaa.

Infra- ja kaivosrakentamisen
vaihtoehtoiset ammattiopinnot
R501R32

Yhdyskuntatekniikan
osaaminen

10 op

R501R34

Väylien suunnittelun ja
ylläpidon osaaminen

10 op

R501R35

Sillanrakentamisen osaaminen

5 op

R501R39

Kaivosten energia ja
kunnossapito-osaaminen

10 op

R501R40

Rikastamon prosessien ja
prosessitekniikan osaaminen

10 op

Talo- ja energiatekniikan
vaihtoehtoiset ammattiopinnot
R501R43

Vaihtoehtoisten energiatuotanto- 10 op
tekniikoiden osaaminen

R501R44

Ilmastointitekniikan osaaminen 12 op

R501R45

Talotekniikkajärjestelmien
osaaminen

13 op

Vapaasti valittavat opinnot

10 op

R501R47

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

5 op

R501R48

Opinnäytetyö

19 op

Opintojaksot
Koodi

Opintojakso

Laajuus

Talonrakennustekniikan
vaihtoehtoiset ammattiopinnot
R501R26

Rakennustekniikka ja
-suunnitteluosaaminen

7 op
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Tietotekniikan koulutusohjelma, 240 op

Ammattilaiseksi tietotekniikka-alalle
Tietotekniikan koulutusohjelman tavoitteena
on antaa opiskelijalle teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen valmius toimia tietotekniikka-alan insinöörin (AMK) tehtävissä. Opiskelussa korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan
lisäksi kykyä yhteistyöhön, projektien hallintaa
ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä.
Myös jatkuvan opiskelun merkitystä, kykyä seurata tietotekniikka-alan kehitystä ja alalla esiintyvien työelämälähtöisten ongelmien ratkaisutaitoa pidetään tärkeinä asioina.
Työnimike voi olla esimerkiksi järjestelmäasiantuntija, ohjelmistoasiantuntija tai tietoverkkoasiantuntija. Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet
oman tietotekniikka-alan yrityksen perustamiseen.
Alan yritykset, valtio ja kunnat tarvitsevat tietotekniikka-alan asiantuntijoita. Rovaniemen
ammattikorkeakoulussa tarjottava tietotekniikkaalan koulutus antaa ammattitaidon tietotekniikkainsinöörin tehtävien hoitamiseen. Koulutus
luo hyvät edellytykset toimia tietotekniikka-alan
yrittäjänä ja työntekijänä tietotekniikka-alan yrityksissä tarjoamalla ammattialan tietojen ja taitojen ohessa liiketoimintaosaamisen, viestinnän
ja projektinhallinnan tietoja ja taitoja.
Oppimisympäristöt
Oppiminen toteutuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat oppilaitoksen laboratoriot ja muut työtilat Rantavitikan
kampuksella, virtuaaliympäristöt, yritykset ja jul-
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kishallinnon organisaatiot, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt sekä monet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Hankeissa
toimiminen vahvistaa opiskelijoiden osaamista teknologioiden soveltamisesta arktisiin olosuhteisiin. Koulutusohjelma pyrkii hankeintegraation
kautta tuomaan opiskelijoilleen kokemusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tästä ovat hyvinä
esimerkkinä RAMKin Artic Power ja pLab -laboratorioissa suoritettavat opinnot.
Opiskelijat voivat kehittää osaamistaan myös
Lapin korkeakoulukonsernin tarjoamilla opinnoilla. Koulutusohjelma on jo useiden vuosien
ajan tarjonnut opetusta erilaisissa virtuaalisissa
oppimisympäristöissä.
GreenIT:n soveltamisen kautta opiskelijat tutustuvat ympäristöä suojeleviin ja kestävän kehityksen käytäntöihin. Energian ja luonnonvarojen säästö huomioidaan osaamisen kehittymisessä alusta
alkaen. Näin luodaan suunittelu- ja toimintamallit,
jotka kuormittavat vähemmän ympäristöä.
Tietotekniikan koulutusohjelmassa osa osaamisen kehittymisestä tapahtuu elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehtävissä harjoituksissa ja projekteissa, joiden jälkeen tuotteistus-,
markkinointi- ja myyntitaidot sisältyvät kaikkien
opiskelijoiden kompetenssivalikoimaan. Liiketoimintaosaaminen on myös osa tietotekniikkainsinöörin osaamista.
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Tietotekniikan koulutusohjelma, R504T13S

Opintokokonaisuus/-jakso

Koodi

PERUSOPINNOT

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

20

15

15

Johdatus tietotekniikan opintoihin

R504T11

10

Tekniikan matemaattinen osaaminen

R504T12

10

5

Tekniikan matemaattinen osaaminen (laaja)

R504T13

10

5

Tietotekniikan fysiikan osaaminen

R504T14

5

5

Tietotekniikan alan viestintäosaaminen

R504T15

5

10

35

35

AMMATTIOPINNOT

40

Tietotekninen järjestelmäosaaminen I

R504T16

20

Järjestelmähallintaosaaminen

R504T17

10

Projektiosaaminen

R504T18

10

Tietotekninen järjestelmäosaaminen II

R504T19

10

Ohjelmistotekninen osaaminen

R504T20

15

Tuotteistusprojekti- ja yrittäjyysosaaminen

R504T21

10

Mobile Development Competence

R504T22

15

Järjestelmäsuunnitteluosaaminen

R504T23

10

Projektijohtamisen ja laadunhallinnan osaaminen

R504T24

10

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT

4. vuosi

20

Peliteknologiaosaaminen

R504T25

20

Sulautetun tietotekniikan osaaminen

R504T26

20

Organisaation tietohallinto-osaaminen

R504T27

20

Ohjelmistoteknologian osaaminen

R504T28

20

Network Technologies

R504T29

15

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

10

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

R504T30

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö

10

10

10

10

10

10
20

R504T31

20
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1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

TEEMA: Järjestelmäosaaja

TEEMA: Toteuttaja

Tietotekniikan insinöörin osaaminen kehittyy
opintojen aikana vuositeemoittain. Ensimmäisen vuoden aikana opitaan tietotekniikan alan
perustietoja ja –taitoja; vuositeema on järjestelmäosaaja. Painopiste on loogismatemaattisen
ajattelun kehittämisessä, teknisessä ongelmanratkaisussa sekä tietoteknisten järjestelmien hallintaosaamisessa.

Toisen vuoden teema on toteuttaja, jolloin opiskelijan ammatilliset tiedot ja taidot kehittyvät
alan erityistarpeita vastaaviksi. Osaamisen painopiste on tietoteknisten järjestelmien toteutukseen liittyvissä tehtävissä.

Opintojaksot

Opintojaksot
Koodi

Opintojakso

Laajuus

R504T12

Tekniikan matemaattinen
osaaminen (perus)
Tekniikan matemaattinen
osaaminen (laaja)

5 op

R504T13

Koodi

Opintojakso

Laajuus

R504T11

Johdatus tietotekniikan
opintoihin

10 op

R504T14

Tietotekniikan fysiikan
osaaminen

5 op

R504T12

Tekniikan matemaattinen
osaaminen (perus)
Tekniikan matemaattinen
osaaminen (laaja)

10 op

R504T15

Tietotekniikan alan
viestintäosaaminen

5 op

R504T19
20 op

Tietotekninen
järjestelmäosaaminen II

10 op

Tietotekninen
järjestelmäosaaminen I

R504T20

Ohjelmistotekninen osaaminen 15 op

R504T21

Tuotteistusprojekti- ja
yrittäjyysosaaminen

10 op

R504T30

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

10 op

R504T13
R504T16
R504T17

Järjestelmähallintaosaaminen

10 op

R504T18

Projektiosaaminen

10 op
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3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

TEEMA: Suunnittelija

TEEMA: Soveltaja

Kolmas vuosi on teemoitettu tietoteknisten järjestelmien suunnittelun vaatimuksia vastaavaksi.
Vuositeema on suunnittelija. Osaamisen painopisteenä ovat tietoteknisten järjestelmien määrittely- ja suunnittelutehtävät.

Neljäntenä vuonna opiskelija kehittyy aloittelevaksi ammattilaiseksi syventämällä osaamista tietotekniikan erityisaloille. Vuositeemana on
soveltaja, joka hyödyntää ammatillista osaamistaan ja tietotaitoaan tietoteknisten järjestelmien
kehitys- ja ylläpitotehtävissä.

Opintojaksot
Koodi

Opintojakso

Laajuus

R504T14

Tietotekniikan fysiikan
osaaminen

5 op

Tietotekniikan alan
viestintäosaaminen

10 op

R504T22

Mobile Development
Competence

15 op

R504T23

Järjestelmäsuunnitteluosaaminen

10 op

R504T24

Projektijohtamisen ja
laadunhallinnan osaaminen

10 op

R504T30

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

10 op

R504T15

Opintojaksot
Koodi

Opintojakso

Laajuus

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

20 op

R504T25

Peliteknologiaosaaminen

20 op

R504T26

Sulautetun tietotekniikan
osaaminen

20 op

R504T27

Organisaation tietohallintoosaaminen

20 op

R504T28

Ohjelmistoteknologian
osaaminen

20 op

R504T29

Network Technologies

15 op

Vapaasti valittavat opinnot

10 op

R504T30

Ammattitaitoa edistävä
harjoittelu

10 op

R504T31

Opinnäytetyö

20 op
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Alueiden käytön suunnittelun koulutusohjelma, 60 op,
tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto. Se tuottaa saman ammattitaidon julkisiin toimiin kuin yliopiston maisterin tutkinto tai diplomi-insinöörin
tutkinto.
Maanmittausalan tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu täydentämään maanmittausinsinöörien (AMK) osaamista maanmittausalan vaativien tehtävien
suorittamiseksi. Tavoitteena on maanmittausalan yritysten, kuntien ja maanmittauslaitoksen
henkilöstön osaamisen lisääminen ja vastaaminen työelämän muuttuviin tarpeisiin. Rovaniemen ammattikorkeakoulun alueiden käytön
suunnittelun maanmittauksen koulutusohjelma painottuu ammattikorkeakoulun suorittaneiden insinöörien laintuntemuksen, päätöksenteon sekä kokonaisvaltaisen suunnittelun ja
johtamisvalmiuksien parantamiseen. Opinnot
antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon
hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä. Keskeinen osa opintoja on opinnäytetyö. Se
on työelämään liittyvä kehittämis- tai suunnittelutehtävä ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
työelämän kanssa.
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Alueiden käytön suunnittelun ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet vaativiin
maanmittausalan kehittämis- ja johtamistehtäviin. Koulutus pyrkii antamaan osaamisen maanmittausalan vaativimpiin tehtäviin eli toimimaan
ns. vaativissa kiinteistötoimituksissa toimitusinsinöörinä, kiinteistöinsinöörinä ja geodeettina.
Koulutusohjelman sisältö käsittelee kiinteistölainsäädäntöä, toimitusmenettelyä, kiinteistöarviointia, oikeustapauksia, eettisiä kysymyksiä, kaavoitusta ja kiinteistösuunnittelua, maapolitiikkaa,
mittaustekniikkaa, kartoitusta, kiinteistöjohtamista, henkilöstön, projektien ja taloushallinnon johtamista sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Koulutusohjelman opintojaksot palvelevat
työelämän tarpeita. Koulutusohjelma on valtakunnallinen. Maanmittausta koskevat alueelliset
erityispiirteet huomioidaan opintojaksojen toteutuksessa. Harjoitukset, opinnäytetyöt ja esimerkit ovat työelämään kytkettyjä. Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että opinnot on
mahdollista suorittaa pääsääntöisesti työn ohessa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka
koostuu lähiopiskelujaksoista, itsenäisestä opiskelusta ja vuorovaikutteisesta etä- ja verkkoopiskelusta.
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Alueiden käytön suunnittelun koulutusohjelma, R501Y13S

Opintokokonaisuus/-jakso

Tunnus

1. vuosi

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

SY_AM

25

2. vuosi

Oikeudellinen lähestymistapa maanmittausinsinöörin työssä

R501Y1C

5

Kiinteistötoimitusten hallinta

R501Y3C

5

Johtaminen ja kehittäminen

R501Y2C

5

Kaavoitus ja kiinteistösuunnittelu

R501Y2D

5

Moderni mittaus ja kartoitustekniikka

R501Y3E

5

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

VAP_VAL

25

Yhteisöllisen suunnitteluprosessin johtaminen

R604Y1B

5

Vaikutusten arviointi

R604Y3A

5

Kiinteistöarviointi

R501Y3B

5

Cadastral System - changing study module

R604Y3E

5

Kiinteistöjärjestelmän vaihtuva opintojakso

R501Y3D

5

OPINNÄYTETYÖ

OPINNÄ

30

Opinnäytetyö

R604Y4A

30
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Syventävät ammattiopinnot

Vapaasti valittavat opinnot

Ensimmäisen vuoden syyslukukaudella opiskelija perehtyy syventävissä opinnoissa kaavoitukseen ja kiinteistösuunnitteluun, kiinteistötoimitusten hallintaan ja oikeudelliseen
lähestymistapaan maanmittausinsinöörin työssä. Ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella syventävissä opinnoissa perehdytään moderniin
mittaus- ja kartoitustekniikkaan sekä johtamiseen ja kehittämiseen.

Opintojaksot

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 opiskelusuunnitelma, jossa määritellään myös vapaasti valittavien opintojen sisältö. Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille seuraavia opintojaksoja vapaasti valittaviin
opintoihin

Koodi

Opintojakso

Laajuus

R501Y1C

Oikeudellinen lähestymistapa
maanmittausinsinöörin työssä

5 op

R501Y3C

Kiinteistötoimitusten hallinta

5 op

Koodi

Opintojakso

Laajuus

R501Y2C

Johtaminen ja kehittäminen

5 op

R604Y1B

5 op

R501Y2D

Kaavoitus ja
kiinteistösuunnittelu

5 op

Yhteisöllisen
suunnitteluprosessin
johtaminen

R501Y3E

Moderni mittaus ja
kartoitustekniikka

5 op

R604Y3A

Vaikutusten arviointi

5 op

R501Y3B

Kiinteistöarviointi

5 op

R604Y3E

Cadastral System - Changing
Study Modul

5 op

R501Y3D

Kiinteistöjärjestelmän vaihtuva
opintojakso

5 op
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Opinnäytetyö
Opiskelija osoittaa työelämän 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.

Opintojaksot
Koodi

Opintojakso

Laajuus

R604Y4A

Opinnäytetyö

30 op
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Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma, 60 op,
tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Työelämän osaajaksi vaativiin asiantuntija- ja
esimiestehtäviin
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on
suunniteltu yritysten ja organisaatioiden henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin. Rovaniemen ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen alan
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma painottuu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden insinöörien esimiestyö- ja työelämän
kehittämisosaamisen parantamiseen. Opinnoissa
otetaan huomioon Rovaniemen ammattikorkeakoulun strategiset painotukset pohjoisiin oloihin
ja poikkialaiseen yhteistyöhön. Lisäksi opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä. Tutkinto
on luonteeltaan ja toteutustavoiltaan käytännönläheinen aikuiskoulutustutkinto, jonka keskeisen
osan muodostaa ammatillinen opinnäytetyö. Se
perustuu työelämään liittyvän kehittämistehtävän
suunnitteluun ja toteutukseen. Opinnäytetyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.
Opiskelu ja oppimisympäristö
Rovaniemen ammattikorkeakoulun oppimisnäkemys rakentuu ongelmaperustaisen oppimisen
periaatteille. Ongelmaperustaisen oppimisen
lähtökohtana ovat työelämässä kohdattavat ongelmat ja toiminnan keskiössä on oppiminen.
Opiskelija on aktiivinen, vastuullinen oman oppimisensa subjekti. Opettaja puolestaan on
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oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja
mahdollistaja. Oppiminen on opiskelijoiden,
opettajien ja työelämän yhdessä toteuttamaa
ammatillisten ongelmien tutkimista ja osallistumista yhteiseen tiedon rakentamiseen.
Oppiminen toteutuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat mm. laboratoriot, virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelman
opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että opinnot on mahdollista suorittaa pääsääntöisesti työn
ohessa. Mahdollisuuksien mukaan koulutusohjelman opintokokonaisuudet toteutetaan yhtenäisinä ongelmaperustaiseen oppimiseen perustuvina poikkialaisina kokonaisuuksina, joihin sisältyy
kaksi tai useampia opintojaksoja. Opiskelu on
monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopiskelujaksoista, itsenäisestä opiskelusta ja vuorovaikutteisesta etä- ja verkko-opiskelusta.
Opetussuunnitelma rakentuu ammatillisen
kasvun systemaattiseen kehittymiseen. Jokaiselle lukukaudelle on määritelty teema, johon
osaamisen kehittäminen kulloinkin kohdistuu.
Kaikille yhteisissä syventävissä ammattiopinnoissa keskitytään esimiestyön ja osaamisen
johtamisen kehittämiseen. Vapaasti valittavissa opinnoissa voit keskittyä oman osaamisesi täydentämiseen haluamallasi osaamisen alalla. Työelämälähtöisessä opinnäytetyössä osoitat
osaamisesi työelämän kehittäjämestarina.
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Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma R599Y13
Opintokokonaisuus/-jakso

Koodi

1. vuosi

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

SY_AM

25

2.vuosi

Inhimillisten voimavarojen hallinta

R599Y1

10

Kehittävä esimiestyö

R599Y11

5

Teknologiaosaamisen johtaminen

R599Y12

5

Tuloksellinen johtaminen

R599Y2

15

Organisaation tutkimuksellinen kehittäminen
Teknologiaosaamisen strateginen johtaminen ja muutoksen
hallinta
Teknologiaprojektien johtaminen

R599Y13

5

R599Y14

5

R599Y15

5

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

VAP_VAL

20

Asiakkuuksien hallinta

R599Y16

5

International Management

R599Y17

5

Talouden johtaminen

R599Y18

5

Teknogia-alan työympäristön hallinta

R599Y19

5

OPINNÄYTETYÖ

OPINNÄ

30

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

R599Y20

30

81

koulutusohjelmat • tekniik an ja liikenteen al a

1. lukukausi

2. lukukausi

TEEMA: Inhimillisten voimavarojen
kehittäjä

TEEMA: Tuloksellinen johtaja

Opiskelija kehittää itsensä ja muiden opiskelijoiden esimiestyötä, hän oppii toimimaan alaisena, esimiehenä, johtajana ja yksilöiden, ryhmien
ja organisaatioiden osaamisen johtamisen kehittäjänä. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää oppivaa organisaatiota.

Opiskelija arvioi ja kehittää organisaatioiden tuloksellista toimintaa, joka pohjautuu aitoon tutkimustietoon. Hän perehtyy strategioiden laadintaan, toteuttamiseen ja arviointiin. Opiskelija
toteuttaa teknologia-alan projektin yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Hänestä kehittyy tuloksellinen johtaja.

Opintojaksot

Opintojaksot

Koodi

Opintojakso

Laajuus

Koodi

Opintojakso

Laajuus

R599Y1

Inhimillisten voimavarojen
hallinta

10

R599Y2

Tuloksellinen johtaminen

15

R599Y13

R599Y11

Kehittävä esimiestyö

5

Organisaation tutkimuksellinen 5
kehittäminen

R599Y12

Teknologiaosaamisen
johtaminen

5

R599Y14

Teknologiaosaamisen
strateginen johtaminen ja
muutoksen hallinta

5

R599Y15

Teknologiaprojektien
johtaminen

5

Tuloksellisen johtamisen opintokokonaisuuteen
liitetään opiskelijoiden valinnan mukaan yksi vapaasti valittava opintojakso.
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Koodi

Opintojakso

Laajuus

VAP_VAL

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT

20

R599Y16

Asiakkuuksien hallinta

5

R599Y17

International Management

5

R599Y18

Talouden johtaminen

5

R599Y19

Teknologia-alan työympäristön
hallinta

5
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3. lukukausi
TEEMA: Mestarikehittäjä
Opiskelija soveltaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamistaan monialaisesti laatimalla työelämälähtöisen opinnäytetyön. Hänestä kehittyy
työelämän mestarikehittäjä, joka osaa toteuttaa
vaativia työelämän kehittämiseen tähtääviä kehitystehtäviä omassa työssään.

Opintojaksot
Koodi

Opintojakso

Laajuus

OPINNÄ

OPINNÄYTETYÖ

30 op

R599Y20

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

30 op
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Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
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Liiketalouden koulutusohjelma, 210 op

Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuu monipuolisia liiketoimintaosaajia, jotka hallitsevat
pohjoiset toimintaolosuhteet ja osaavat toimia
asiakaslähtöisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi hallitsee myyvän asiakaspalvelun taidot ja hän on luonut opintojen aikana
toimivan kontaktiverkoston yritysten ja elinkeinon
toimijoiden kanssa. Opintojen aikana teoreettiset
valmiudet kytketään ongelmaperustaisen oppimisen myötä työelämän käytäntöihin.
Tradenomin tutkinto antaa valmiudet työllistyä eri toimialoille. Tradenomit voivat omien vahvuuksiensa ja kiinnostuksensa perusteella työskennellä esimerkiksi teollisuuden,
kaupan, terveydenhuollon, pankki- ja vakuutusalan, asiantuntijapalvelu- tai muissa kuntien ja
valtion eri organisaatioissa. Työelämäläheisesti
toteutettujen opintojen aikana on mahdollisuus
tutustua eri alojen ja organisaatioiden toimintaan. Ammattitaitoa edistävät harjoittelujaksot
ovat tähän yksi lisämahdollisuus. Nämä auttavat opiskelijaa hahmottamaan tradenomin monipuoliset uramahdollisuudet.
Opinnot toteutetaan monipuolisissa ja vaihtelevissa oppimisympäristöissä. RAMKin omien

työtilojen, laboratorioiden ja virtuaaliympäristöjen lisäksi oppimisympäristöinä toimivat yritykset ja julkishallinnon organisaatiot, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt sekä
monet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Osa opinnoista toteutetaan Lapland Sales Academy´ssa. Yrittäjäksi aikoville tarjotaan
koko opintojen ajan polku yrittäjyyteen Unelmatehdasopinnot -opintokokonaisuuden muodossa
(5–15 op). Opiskelijat voivat kehittää osaamistaan myös Lapin korkeakoulukonsernin tarjoamilla opinnoilla.
Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelija tekee päätöksen ammatillisen osaamisensa
suuntaamisesta vaihtoehtoisten ammattiopintojen avulla joko myyntiin ja markkinointiin tai taloushallintoon. Vaihtoehtoisia ammattiopintoja on tarjolla toisena ja kolmantena lukuvuonna
yhteensä 30 opintopistettä. Aikuisopiskelijoilla
valittavana on vain myynti ja markkinointi. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen lisäksi opiskelija
voi niin halutessaan joustavasti suunnata osaamistaan myös pakollisten ammattiopintojen aikana esimerkiksi tiedonhakua suuntaamalla,
hakeutumalla kiinnostuksensa mukaisiin projekteihin tai suorittamalla opintoja Lapin korkeakoulukonsernin muissa korkeakouluissa.
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Liiketalouden koulutusohjelma, R301L13S ja RA301L13S

Opinnot

Tunnus

1. vuosi

PERUSOPINNOT

AMK_PER

20

Johdatus liiketalouden opintoihin

R301L11

10

Toimintaympäristöosaaminen

R301L12

10

AMMATTIOPINNOT

AMM

Liiketoimintaprosessit

R301L20

10

Asiakkuusosaaminen

R301L21

10

Kirjanpitotaito

R301L22

10

Myyntiosaaminen

R301L23

10

Markkinointi- ja verkkoviestintä

R301L24

10

Talouden toimintaympäristö

R301L25

10

Henkilöstöjohtaminen

R301L26

10

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

R301L27

10

Yrittäjyys ja tuotteistaminen

R301L28

10

Liiketoiminnan kehittäminen

R301L29

10

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT

VAI

Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

R301L40

10

Rahoitus, sijoitukset ja investoinnit

R301L41

10

Talousohjaus

R301L42

Markkinoinnin suunnittelu

R301L43

Verkkokauppa

R301L44

International Marketing

R301L45

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

VAP_VAL

AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU

HARJOITT

10

Perusharjoittelu

R301L60

10

Syventävä harjoittelu

R301L61

OPINNÄYTETYÖ

OPINNÄ

15

Opinnäytetyö

R301L70

15
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2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

10
10
10
10
15
20
20

koulutusohjelmat • liike talouden koulutusohjelma

2. lukuvuosi

1. lukuvuosi
TEEMA: Perustaitaja

TEEMA: Myyjä ja kansainvälistyjä

Opiskelija tuntee pohjoisen liiketoimintaympäristön mahdollisuudet ja haasteet. Hän ymmärtää yrityksen ansaintalogiikan ja tuntee yrityksen
perusprosessit. Hän tuntee liiketoimintaa säätelevän keskeisimmän lainsäädännön ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet. Opiskelija hallitsee asiakaspalvelutaidot, kirjanpidon
perustaidot ja osaa työskennellä liiketalouden
alan perustyötehtävissä.

Opiskelija osaa työskennellä projekteissa ja myydä palveluita ja tuotteita eri kanavia käyttäen.
Hän ymmärtää kansainvälisten liiketoimintaympäristön ja talouspolitiikan vaikutukset liiketoimintaan ja liiketoimintaprosessien kehittämistarpeisiin. Opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen
periaatteet ja hallitsee esimiestyön ja palkanlaskennan taidot. Opiskelija suuntaa osaamistaan
joko markkinoinnin suunnitteluun ja kansainväliseen markkinointiin tai tilinpäätös-, verotus-, rahoitus-, sijoitus- ja investointiosaamiseen.

Opintojaksot

Opintojaksot

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R301L11

Johdatus liiketalouden
opintoihin

10 op

Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R301L12

Toimintaympäristöosaaminen

10 op

R301L23

Myyntiosaaminen

10 op

R301L20

Liiketoimintaprosessit

10 op

R301L24

Markkinointi- ja verkkoviestintä 10 op

R301L21

Asiakkuusosaaminen

10 op

R301L25

Talouden toimintaympäristö

10 op

R301L22

Kirjanpitotaito

10 op

R301L26

Henkilöstöjohtaminen

10 op

R301L60

Perusharjoittelu

10 op

R301L40

Kirjanpito, tilinpäätös ja
verotus

10 op

R301L41

Rahoitus, sijoitukset ja
investoinnit

10 op

R301L43

Markkinoinnin suunnittelu

10 op

R301L45

International Marketing

10 op
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3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

TEEMA: Soveltaja

TEEMA: Kehittäjä

Opiskelija osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita ja soveltaa alan tutkimustietoa ja -menetelmiä. Hän osaa hankkia, käsitellä ja arvioida
tietoa kriittisesti. Hän osaa etsiä asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja ja
kehittää tuotekonsepteja ja palvelukokonaisuuksia. Hän osaa arvioida ja kehittää osaamistaan
ja oppimistapojaan. Opiskelijan asiantuntijuus
markkinoinnin tai taloushallinnon osaajana on
kasvanut.

Opiskelija hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet
oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen.

Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R301L27

Tutkimus- ja
kehittämisosaaminen

10 op

R301L28

Yrittäjyys ja tuotteistaminen

10 op

R301L29

Liiketoiminnan kehittäminen

10 op

R301L42

Talousohjaus

10 op

R301L44

Verkkokauppa

10 op

R301L61

Syventävä harjoittelu

20 op
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Opintojaksot
Tunnus

Opintojakso

Laajuus

R301L70

Opinnäytetyö

15 op

Vapaasti valittavat opinnot

15 op

Muistiinpanoja

