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tukemiseksi on varmistettava, että Lapin
yrityksissä työskentelevillä asiantuntijoilla ja johtajilla on riittävä talouden ja yrittäjyyden osaaminen.
Ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia valintoihin henkilökohtaisen opintosuunnitelman muodossa.
Opintojen ohjaajat ovat avainhenkilöitä
siinä, valitsevatko opiskelijat alueellisen
kehittämisen kannalta keskeisiä opintoja. Yrittäjyyden ja talousasioiden opettajat taas osaavat tarvittaessa kertoa yksityiskohtaisesti omien opintojaksojensa
tavoitteista ja opiskelusta. Toivon, että
ohjaajien, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyöllä saadaan jo nyt aloittavalle opiskelijajoukolle uutta tehtäväämme tukevat
opintosuunnitelmat.
Toivotan sekä opiskelijoille että henkilöstölle hyvää lukuvuotta 2003-2004
Pentti Tieranta
Rehtori

Opiskelijakunnan tervehdys

Sisältö
1

Opiskelijakunnan tervehdys
Tervetuloa opiskelemaan Rovaniemen
ammattikorkeakouluun. Olet tehnyt hyväksi todetun valinnan, jonka me olemme tehneet vuosi, kaksi sitten. Toivommekin, että tulet viihtymään Rovaniemellä. Rovaniemen ammattikorkeakoulun
Opiskelijat - Camos ry on täällä Sinua
varten, auttamassa ja tukemassa sinua
niin opinnoissasi kuin vapaa-ajan elämässäkin.
Hyvä uusi opiskelija, sinun kannattaa liittyä opiskelijakunta Camos ry:n jäseneksi. Opiskelijakunnan tehtävänä on valvoa
opiskelijoiden oikeusturvaa, osallistua
RAMKin päätöksen tekoon, kehittää yhdessä henkilöstön kanssa koulutusta,
antaa lausuntoja sekä, ennen kaikkea,
saada omalta osaltaan opiskelijat viihtymään Rovaniemellä ja Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Valtakunnallisesti
Camos vaikuttaa olemalla Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten
Liitto – SAMOK ry:n yksi jäsenjärjestö.
Jäsenenä saat apua ennen kaikkea sosiaalisissa asioissa (mm. opintotuki, asumislisä) sekä koulutukseen liittyvissä kysymyksissä (mm. arviointi, kurssisisällöt).
Maksamalla oman koulutusalajärjestösi
jäsenmaksun, pääset opiskelijakunnan ja
samalla SAMOK:n jäseneksi. Saat sinisen opiskelijakortin, joka oikeuttaa sinut

opinto-opas.pmd

4-5

alennuksiin mm. Matkahuollossa, VR:llä,
SRM:llä ja näiden lisäksi käytettävänäsi
on muita valtakunnallisia ja paikallisia
etuuksia. Jäsenenä saat myös eri yksiköissä edullisimpia kahvila- ja kopiopalveluja.
Opiskelijakunnan toiminnasta vastaa hallitus, jossa on kahdeksan edustajaa eri
koulutusaloilta. Hallituksessa jokaisella
on oma vastuualueensa ja opiskelijakunta
tekee aktiivisesti työtä yksiköiden koulutusalajärjestöjen kanssa. Yhdessä koulutusalajärjestöjen kanssa opiskelijoille
järjestetään huvituksia, kursseja sekä liikuntapalveluja. Tarjoamistamme palveluista saat tietoa omasta koulutusalajärjestöstäsi tai ottamalla yhteyttä.
Antoisaa lukuvuotta 2003-2004 Rovaniemen ammattikorkeakoulussa toivottaen,
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1. ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU
1.1 Suomen koulutusjärjestelmän
rakenne
Suomen korkeakoulujärjestelmä muodostuu rinnakkaisista sektoreista; ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Ammat-

tikorkeakouluopinnot tarjoavat käytännönläheisen korkeakouluvaihtoehdon,
joka vastaa työelämän tarpeita. Ammattikorkeakoulussa opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta.
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1.2 Rovaniemen
ammattikorkeakoulun tehtävä
Rovaniemen ammattikorkeakoulu huolehtii Lapin keskeisimpien elinkeinoalojen
ammattikorkeakoulutasoisesta opetuksesta, soveltavasta tutkimuksesta ja kehittämisestä koko maakunnassa. Ammattikorkeakoulu tukee maakunnan perinteisillä ja uusilla käynnistyvillä aloilla toimivia yrityksiä sekä vaalii väestön terveydellisesti ja sosiaalisesti kestävää hyvinvointia. Toiminnassa painotetaan seutukunnan ja läänin strategioiden mukaisia
profiloitumisaloja. Toiminnan keskeisiä
periaatteita ovat kansainvälisyys, monialaisuus, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö
sekä verkottuminen.
1.3 Hallinto
Ammattikorkeakoulun hallinnosta on säädetty laissa ja asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista sekä määrätty niiden
nojalla Rovaniemen ammattikorkeakoulun säännöissä. Soveltuvin osin hallinnossa noudatetaan, mitä on määrätty
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän
säännöissä.
Ammattikorkeakoulun hallitus
Ammattikorkeakoululla on hallitus, jonka
kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään
laissa ammattikorkeakouluopinnoista
sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun
säännöissä.
Uusi ammattikorkeakoululaki astuu voimaan 1.8.2003. Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallinto tullaan muuttamaan
uuden lain mukaiseksi.

Koulutusohjelmat ja koulutusalat
Opiskelija otetaan koulutusohjelmaan tai
koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoon. Koulutusohjelmien käytännön toiminnasta vastaa koulutuspäällikkö. Koulutusalojen johtamisesta vastaa koulutusalajohtaja.
Opettajat
Ammattikorkeakoulussa on yliopettajia,
lehtoreita, tuntiopettajia ja luennoitsijoita.
Opettajien tehtävistä on määrätty ammattikorkeakouluasetuksessa (352/2003)
sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun
säännöissä.
Opiskelijakunta
Rovaniemen ammattikorkeakoulun päätoimiset, tutkintoa suorittavat opiskelijat
ovat muodostaneet opiskelijakunnan,
joka on nimeltään Camos ry. Yhdistys
kehittää eri koulutusohjelmien opiskelijoiden välistä yhteistyötä sekä toimii opiskelijoiden edunvalvojana.

2. OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA

2.2 Opiskelijan ilmoittautuminen
läsnäolevaksi tai poissaolevaksi

2.1 Koulutus lukuvuonna 2003-2004

Opiskelijan on ilmoittauduttava joka lukuvuosi läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautuminen tehdään syyslukukauden alussa
koko lukuvuodeksi. Ilmoittautumistiedon
voi muuttaa kevätlukukauden alussa. Ilmoittautumisen voi tehdä enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Rovaniemen ammattikorkeakoulun lukuvuosi alkaa 1.8.2003 ja päättyy
31.7.2004. Opetuksen aloitus vaihtelee
koulutusohjelmittain. Lisätietoja koulutusaloilta.
Tutkinnot ovat 140 tai 160 opintoviikon laajuisia. Opiskeluaika on koulutusohjelmakohtaisesti 3,5 tai 4 vuotta. Aikuiskoulutuksessa opiskeluaika voi olla lyhyempi.
Koulutusohjelmat ja tutkinnot esitellään
tutkintosäännössä, sivu 285.
Lukuvuoden aikataulut
1. jakso
2. jakso
3. jakso
4. jakso
5. jakso
6. jakso

1.9. – 10.10.2003
13.10.– 28.11.2003
1.12.2003 – 23.1.2004
26.1. – 12.3.2004
15.3. - 23.4.2004
26.4. – 4.6.2004

Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi 20032004 on 1.8.2003 – 5.9.2003. Läsnä- tai
poissaoloilmoittautuminen tehdään opiskelijarekisterin internet-liittymässä WinhaWillessä.
Ilmoittautuminen koskee kaikkia opiskelijoita; myös työharjoitteluun tai vaihtoon
lähtevät opiskelijat ilmoittautuvat läsnäoleviksi opiskelijoiksi. Mikäli opiskelija ei
ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi, hän
menettää opiskeluoikeutensa. Tarkempia
ohjeita ilmoittautumisesta löydät ammattikorkeakoulun www-sivuilta osoitteessa
www.ramk.fi/?deptid=1276.

Syysloma viikolla 43. Syyslukukauden
päättäjäiset ovat perjantaina 19.12.2003.
Hiihtoloma viikolla 10. Kevätlukukauden
päättäjäiset ovat perjantaina 28.5.2004.
Arvosanajaoston kokoukset
Maanantai 22.9.2003
Maanantai 3.11.2003
Perjantai
12.12.2003
Maanantai 16.2.2004
Maanantai 15.3.2004
Perjantai
14.5.2004

Rehtori
Ammattikorkeakoulun rehtorina toimii
Pentti Tieranta.
8
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2.3 Opintojen rakenne

räistä 40 tunnin työtä opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Perusopinnot perehdyttävät alan käsitteisiin sekä teoreettisiin ja ammatillisiin perusteisiin.

oppilaitoksessa, harjoittelua ja itsenäistä
opiskelua. Aikuisopiskelu toteutetaan
pääsääntöisesti monimuoto-opiskeluna,
joka voi sisältää ilta- ja viikonloppuopiskelua.

Ammattiopinnoissa perehdytään ammatillisen tehtäväalueen asiakokonaisuuksiin ja sovelluksiin sekä niiden tieteellisiin
perusteisiin.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Opetussuunnitelmassa (ops) esitetään
tutkintoon kuuluvat opintojaksot ja niiden
tavoitteet. Tämän perusteella opiskelija
laatii syksyllä heti lukukauden alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa
(hops), jossa opintojen kulku suunnitellaan tarkemmin, esim. valitaan suuntautuminen ja vapaasti valittavat opinnot.
Hopsin teossa opiskelijaa ohjaa tutoropettaja, opinto-ohjaaja tai ryhmänohjaaja.
Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa voidaan aikaisempia opintoja ja
työkokemusta esittää hyväksiluettavaksi.
Hyväksilukuohje on tutkintosäännön liitteessä 2, sivu 290.

OPINNÄYTETYÖ
HARJOITTELU
AMMATTIOPINNOT
Vapaasti valittavat opinnot
Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
PERUSOPINNOT
Koulutusohjelman perusopinnot
Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot
Opinnot tähtäävät ammattikorkeakoulututkintoon. Tavoitteena on, että tutkinnon
suorittanut työskentelee itsenäisesti alansa asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä
tai yrittäjänä.

asiakokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista muodostuu opintokokonaisuus.
Jokaisella opintokokonaisuudella on oma
neljä merkkiä käsittävä tunnuksensa,
esim. 1234 ja opintojaksolla viisi merkkiä käsittävä tunnus, esim. 1234A.

Koulutusohjelma on kokonaisuus, jossa
on yksi tai useampi suuntautumisvaihtoehto. Opiskelija valitaan suorittamaan
koulutusohjelman tai suuntautumisvaihtoehdon opintoja.

Oppilaitoksen työvuosi on lukuvuosi, joka
jakautuu syys- ja kevätlukukauteen. Lisäksi voi koulutusohjelmakohtaisesti olla
opintoja kesälukukaudella.

Opintojakso on opintojen sisällöllinen ja
rakenteellinen perusyksikkö. Samaan

Opintoviikko on opintojen laajuuden mitta, joka tarkoittaa opiskelijan keskimää-

Vapaasti valittavien opintojen (vähintään
10 ov) tavoitteena on tarjota mahdollisuus
laajentaa yksilöllisellä tavalla oman tehtäväalueen osaamista. Opinnot voidaan
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta, toisesta ammattikorkeakoulusta,
yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta.
Harjoittelu perehdyttää opiskelijan ohjatusti alan keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen
työelämässä. Harjoittelun laajuus on koulutusohjelmittain 20 - 57 ov.
Opinnäytetyössä (10 ov) osoitetaan valmiudet soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä tai työelämän kehittämisessä. Opinnäytetyöhön sisältyy kypsyysnäyte, joka
osoittaa hyvää suomen kielen taitoa sekä
perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin.
Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että
kaikki opetussuunnitelman sisältämät
jaksot on suoritettu hyväksytysti.
2.4 Opiskelu
Ammattikorkeakouluopiskelijan aktiivisuus ja vastuu oman opiskelunsa suunnittelusta ja opinnoissa etenemisestä on
tärkeää. Opiskelu sisältää lähiopiskelua
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Ilmoittautuminen opintojaksoille
Opiskelijat ilmoittautuvat valitsemilleen
opintojaksoille syyskuussa koko lukuvuodeksi. Joidenkin koulutusohjelmien opintojaksoille ilmoittautuminen tehdään jo
edellisen lukuvuoden toukokuussa.
Ilmoittautuminen tehdään opintorekisterin opiskelijaliittymässä WinhaWillessä.Tarkempia ohjeita opintojaksoille ilmoittautumisesta saa koulutusalojen
toimistoista sekä osoitteesta www.ramk.fi/
?deptid=1246
Opintosuoritusten arviointi
Opiskelija-arviointi perustuu opetussuunnitelmassa ilmaistuihin tavoitteisiin ja suoritusvaatimuksiin. Opintojakson suoritusvaatimuksiin voi kuulua esimerkiksi tenttejä ja erilaisia kirjallisia sekä suullisia
tehtäviä. Opintojaksojen tenttejä järjestetään opintojaksojen yhteydessä ja ylei11
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sinä tenttipäivinä. Yleisiin tenttitilaisuuksiin on ilmoittauduttava kirjallisesti viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää.
Opiskelijalla on kaksi hylätyn opintojakson suoritusmahdollisuutta ja yksi hyväksytyn opintosuorituksen arvosanan korotusmahdollisuus. Uusintamahdollisuus on
käytettävä kahden lukukauden aikana
opintojakson päättymisestä. Suoritusyritykseksi lasketaan myös ne kerrat, jolloin
opiskelija ilmoittautuu tenttiin, mutta jättää osallistumatta tai ei vastaa tehtäviin.

Tutkintolautakunnan puheenjohtajana
toimii opintoasiainjohtaja Markku Tarvainen.

Opintosuoritukset merkitään viimeistään
kuukauden kuluessa suorituksesta opintorekisteriin.

Ilmoittautuminen läsnä- ja poissaolevaksi sekä ilmoittautuminen opintojaksoille
tehdään WinhaWillessä. Samoin osoitteen ja puhelinnumeron muutokset opiskelija päivittää itse välittömästi WinhaWilleen.

Arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alkaessa opiskelijoille. Opintojaksot
arvioidaan asteikolla hylätty (0), tyydyttävä (1-2), hyvä (3-4) ja kiitettävä (5). Opintojakso voidaan arvioida myös asteikolla
hyväksytty/hylätty. Liikunnan ja vapaaajan koulutusohjelmassa on käytössä
asteikko hylätty (0), hyväksytty (H), hyväksytty kiitettävästi (K). Opinnäytetyön
arvioinnissa noudatetaan erillistä opinnäytetyöohjetta.
Opintosuoritusten arvioinnin
oikaiseminen
Opintosuoritusten arviointiin tai opintojen
hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija
voi pyytää arvioinnin suorittaneelta opettajalta oikaisua 14 päivän kuluessa siitä,
kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada
arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Opettajan päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea päätökseen oikaisua RAMKin tutkintolautakunnalta 14
päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut
päätöksestä tiedon (laki ammattikorkeakouluopinnoista).

Opintorekisterin opiskelijaliittymä
WinhaWille
Opintorekisterin opiskelijaliittymässä
WinhaWillessä opiskelija voi seurata
omaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa, opintosuorituksia ja henkilötietoja. Opintosuoritukset ja osa-suoritukset
voi tulostaa myös paperille.

Opiskelija saa WinhaWilleen henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan
oman koulutusalan toimistosta. Tarkempia ohjeita WinhaWillen käytöstä osoitteessa www.ramk.fi/?deptid=545. Suora linkki WinhaWilleen
vvv.ramk.fi/winhawille/wille.asp
Tutkinnon hakeminen
Tutkintoa haetaan kirjallisesti viikkoa ennen arvosanajaoston kokousta. Tutkinto
voidaan myöntää ainoastaan läsnäolevalle opiskelijalle. Tutkinnon hakemisesta ja
valmistumisvaiheen menettelystä on ohjeistettu
erikseen
osoitteessa
www.ramk.fi/?deptid=1281
2.5 Opiskelijapalvelut
RAMKin yhteisessä opinto- ja hakutoimistossa hoidetaan keskitetysti opiskelijapalveluihin liittyviä tehtäviä ja niiden kehittämistä. Toimistossa toimii RAMKin opiskelijarekisterin pääkäyttäjä, opiskelijava-

linnan vastuuhenkilö, opintotukilautakunnan sihteeri/esittelijä sekä avoimen AMKin ja virtuaaliAMKin opintosihteeri. Toimisto sijaitsee RAMKin kehitys- ja palveluyksikössä osoitteessa Jokiväylä 11 C,
96300 Rovaniemi.
Jokaisella koulutusalalla toimii myös oma
opiskelijoita palveleva toimisto. Koulutusalojen toimistoista ja yhteisestä opintotoimistosta opiskelija saa monipuolista opintoihin liittyvää neuvontaa sekä erilaisia
todistuksia kuten opiskelutodistukset,
opiskelijakortit ja opintotukikeskuksen
ateriakortit. Opiskelijakorttia varten toimistoon toimitetaan passikuva, jonka takana on oma nimi.Toimistoista saa myös
opintotukihakemuslomakkeita ja opintotukeen liittyvää neuvontaa.
Toimistojen palveluajat ovat arkipäivisin
klo 9-15.Toimistojen yhteystiedot sivulla
310.
2.6 ATK–tietoverkkopalvelut
Atk-verkkoon ja oppimisympäristöihin
tarvittavat käyttäjätunnukset opiskelija
saa oman alansa atk-tukihenkilöiltä. Käyttäjätunnukset opintorekisteriin saa koulutusalan toimistosta.

Opintotuki
Opiskelija voi hakea opiskelujensa rahoittamiseen opintotukilain mukaista korkeakoulujen opintotukea Kelan Jyväskylän
opintotukikeskukselta. Tuki myönnetään
kerrallaan tutkinnon koko säännönmukaiselle opiskeluajalle. Enimmäistukiaika 140
ov laajuisessa tutkinnossa on 45 kk ja 160
ov laajuisessa tutkinnossa 50 kk. Ammattikorkeakouluopintoihin käytetyt tukikuukaudet luetaan osaksi korkeakouluopintoihin käytettävissä olevaa 70 tukikuukauden kiintiötä.
Opintotukea myönnetään vähintään kaksi kuukautta yhtäjaksoisesti kestävää päätoimista opiskelua varten.
Opintotuen hakeminen
Opintotukihakemuslomakkeita saa opintotoimistosta, koulutusalojen toimistoista
ja Kelalta. Yhteisvalinnassa hyväksytyt
saavat Kelalta esitäytetyn hakulomakkeen. Hakemus voidaan palauttaa koulutusalan toimistoon, opintotoimistoon tai
lähettää suoraan Kelan opintotukikeskukseen Jyväskylään. Hakemus on syytä jättää heti, kun on saanut tiedon ammattikorkeakouluun hyväksymisestä. Opintotuki voidaan maksaa takautuvasti ainoastaan hakemuksen jättökuukaudesta
lähtien.

2.7 Maksulliset todistukset
Tutkintotodistuksen jäljennöksestä peritään 16 €/todistus. Vieraskielinen todistus 8 €. Opinto-oppaan lisäkappaleista
peritään 5 €/kpl, opiskelun alkaessa opiskelija saa maksuttoman opinto-oppaan.
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2.8 Opintososiaaliset edut

Aikuiskoulutusohjelmissa opiskelevat hakevat opintotuen henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella. Opintotukihakemukseen liitetään selvityslomake henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta ja hakemus liitteineen toimitetaan opintotukilautakunnalle, joka antaa lausunnon opintojen päätoimisuudesta ja toimittaa hakemuksen edelleen Kelan opintotukikeskukseen Jyväskylään maksettavaksi.
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Kelan internet-kotisivuilla on yksityiskohtaista tietoa opintotuesta ja hakemuslomakkeet. Internet-osoite on www.kela.fi.
Opintojen päätoimisuuden valvonta
Opintotuen saannin edellytyksenä on
opintotukilain (65/1994) mukaan päätoiminen opiskelu ja opinnoissa edistyminen. Ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta valvoo vuosittain kaikkien opintotuen saajien opinnoissa edistymisen.
Valvonta tehdään opintorekisterissä olevien suoritusten perusteella. Valvonnan
perusteella lautakunta päättää opiskelijan opintojen päätoimisuudesta.
Opintotuen tulovalvonta
Opintotukeen vaikuttavien tulojen valvonta tehdään jälkikäteen verotustietojen
valmistuttua opiskelijan vuositulon perusteella. Vapaa vuosituloraja riippuu käytettyjen tukikuukausien määrästä: tukikuukautta kohden voi ansaita 505 €/kk ja tuentonta kuukautta kohden 1515 €/kk.
Esim. jos opiskelija nostaa tukea 9 kk,
tuloraja on 9 x 505 € + 3 x 1515 € =
9090 €. Mikäli opiskelijan vuositulot ovat
suuremmat kuin tuloraja, liikaa maksettu
opintotuki peritään takaisin.
Opiskelija voi estää tuen liikamaksun
perumalla myönnetyn tuen tai palauttamalla Kelalle jo maksetun tuen.
Tuki säännönmukaisen suoritusajan
ylimenevälle ajalle
Opintotuki tutkinnon säännönmukaisen
suoritusajan ylittävälle ajalle haetaan uudella hakemuksella opintotukilautakunnan kautta. Hakemukseen liitetään selvityslomake säännönmukaisen suoritusajan ylittymisestä.

Kesäopinnot ja kesäopintotuki
Ammattikorkeakouluopiskelija voi saada
opintotukea myös tutkintoonsa kuuluviin,
päätoimisiin kesäopintoihin. Kesäopintoihin käytettävät tukikuukaudet ovat osa
tukikuukausien kokonaiskiintiötä. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa kesätukikuukausia ovat kesä-, heinä- ja elokuu.
Kesätuki haetaan opintotukilautakunnan
kautta. Hakemukseen liitetään selvityslomake kesäopinnoista.

puh. (016) 331 3489 ja esittelijä/sihteeri
opintosihteeri Vuokko Kononen, puh.
(016) 331 3392.

Tuki ulkomailla opiskeluun
Opintotukea voidaan myöntää myös opintoihin ulkomailla, mikäli opinnot sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon
ja ovat opintotukeen oikeuttavia. Opintoraha ulkomailla opiskelevalla on saman
suuruinen kuin kotimaassa, asumislisä
voi olla korotettu samoin lainatakaus
voidaan myöntää korotettuna.

Opiskelijat saavat alennuksen opiskelijaaterioiden hinnoista kaikissa ateriatukijärjestelmän piiriin kuuluvissa opiskelijaruokaloissa. Opiskelija saa alennuksen esittämällä opiskelijajärjestönsä jäsenkortin
tai Kelan ateriatukikortin. Korttien puuttuessa alennuksen voi saada esittämällä
opiskelutodistuksen tai opiskelijakortin.
Muissa kuin oman korkeakoulun ruokaloissa tulee esittää opiskelijajärjestön jäsenkortti tai opintotukikeskuksen ateriatukikortti.

Opintotukilautakunta
Opintotukilautakunnan toiminta perustuu
opintotukilakiin (9 §) ja -asetukseen (8 ja
9 §). Lautakunnan tehtävänä on määritellä koulutusohjelmien päätoimisuus ja
opinnoissa edistymisen yleiset arviointiperusteet sekä valvoa niiden toteutumista Kelan tai opiskelijan pyynnöstä taikka
oma-aloitteisesti.
Opintotukilautakunta antaa lausunnon
Kelalle kesäopintotuesta, henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla opiskelevien
opintojen päätoimisuudesta, säännönmukaisen suoritusajan ylittävien opintojen
tukikelpoisuudesta sekä opintotuen saajien opinnoissa edistymisestä.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnassa on kahdeksan jäsentä, joista puolet on opiskelijajäseniä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii lehtori
Outi Hyry-Honka (sosiaali- ja terveysala),

Ateriaetu
Kansaneläkelaitos maksaa tutkintoa suorittaville ammattikorkeakouluopiskelijoille
ateriatukea yhteen ateriaan päivässä.
Myös erikoistumisohjelmissa opiskelevat
opintotukeen oikeutetut opiskelijat voivat
saada ateriatukea.

Aikuiskoulutustuki
Koulutus- ja erorahaston aikuiskoulutustuki korvaa 31.12.2002 poistuneen aikuisopintorahan. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta ja hakulomakkeita saa rahaston
kotisivuilta:
www.koulutuserorahasto.fi. Lomakkeita saa myös työtoimatoimistojen tietopalvelupisteistä.
Opiskelija-asunnot
Domus Arctica –säätiön opiskelija-asuntoja voi hakea läpi vuoden. Asunnonhakulomakkeita saa säätiön toimistosta, Ylikorvantie 22 A, 96300 ROVANIEMI, puh.
(016) 340 0800 tai nettiosoitteesta
www.urova.fi/das/.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on
opiskelija-asuntoloita Hirvaalla, Kalliokummussa, Pöykkölässä ja Ojanperällä
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sekä Jänkätiellä. Asuntohakemuslomakkeen voi palauttaa opiskelijapaikan varmistamisen yhteydessä tai täyttämällä
nettihakulomakkeen. Asuntoa voi hakea
myös vapaamuotoisella hakemuksella
lähettämällä sen osoitteeseen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Tilapalvelu,
Mirjami Palojärvi, Jokiväylä 13, 96300
ROVANIEMI, puh. (016) 331 3624. Lisätietoja, karttoja asuntojen sijainnista ja
hakulomake osoitteesta
www.tilapalvelu.roiakk.fi/.
Terveydenhuolto
Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen opiskelijaterveydenhuolto tarjoaa opiskelijoille seuraavia
palveluja:
Terveydenhoitajien vastaanotto
Terveydenhoitajien vastaanottoajat ovat
nähtävissä yksiköissä ilmoitustauluilla.
Aamuvastaanotot on tarkoitettu sairaskäynneille. Aikavarauksin terveydenhoitaja hoitaa terveystarkastuksia, rokotuksia ja antaa ehkäisyneuvontaa. Lisäksi
terveydenhoitaja voi auttaa päihde- ja
huumeongelmissa sekä antaa keskusteluapua erilaisissa kriisitilanteissa.
Niinä päivinä, jolloin terveydenhoitajan
vastaanottoa ei ole, opiskelijat voivat ottaa yhteyttä terveyskeskuksen päivystävään terveydenhoitajaan, puh. (016) 322
4406.
Lääkärin vastaanotto
Terveyskeskuksen päivystävä lääkäri on
kiireellisissä tapauksissa sekä koti- että
ulkopaikkakuntalaisten käytettävissä.
Kaupungin terveyskeskuksessa, Sairaalakatu 1, päivystys klo 8.00-22.00 ja
LKS:ssa, Ounasrinteentie 22, klo 22.008.00.
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Hammashuolto
Perushammashuolto kotikunnan terveyskeskuksessa.
Särkypäivystys sekä koti- että ulkopaikkakuntalaisille, tiedustelut terveydenhoitajalta tai terveyskeskuksesta.
Apua mielenterveys- ja
päihdeongelmiin
- Nuorisopsykiatrian poliklinikka, Kansankatu 12, ajanvaraus puh. 346 924
- Mielenterveysyksikkö, Sairaalakatu 1,
ajanvaraus puh. 322 2269
- Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka
ROMPPU, Maakuntakatu 29-31 A,
ajanvaraus puh. 342 0277
- A-klinikka, Sairaalakatu 1, ajanvaraus
puh. 322 2427
Tapaturmavakuutus
Opiskelija on vakuutettu tapaturmien varalta varsinaisena opiskeluaikana ja opintoihin liittyvän työharjoittelun aikana, mikäli kyseessä ei ole työsuhde.
Alennukset
Voimassa olevalla opiskelijakortilla saa
alennuksia esim. yleisissä kulkuneuvoissa.
2.9 Kansainvälinen toiminta
Rovaniemen ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tuottaa kansainvälisiä, laadukkaita ja kilpailukykyisiä tutkintoja ja tutkimus-, kehitysja palvelutoimintaa, sekä kouluttaa kansainvälisesti osaavia työntekijöitä yritysten tarpeisiin. Ammattikorkeakoulun vahvuusalue on pohjoisuuden osaaminen,
mihin myös kansainvälinen toiminta keskittyy. Euroopan unionin pohjoisimpana
ammattikorkeakouluna Rovaniemen
ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti
kiinnostava kohde.

Kansainvälinen toiminta näkyy ammattikorkeakoulussa mm. opiskelija- ja harjoittelija-, sekä opettaja- ja asiantuntijavaihtoina, vieraskielisenä opetuksena, kansainvälisinä projekteina, konferensseina,
teemapäivinä sekä vierailijoina. Henkilövaihdon painopistealueet ovat Barentsin
alue, Eurooppa, Aasia ja Yhdysvallat.
Ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on
mahdollisuus suorittaa sekä osa opinnoistaan että opintoihin kuuluva harjoittelu ulkomailla. Opintoja ja harjoittelua
tuetaan apurahoin.
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kansainvälisiin opintoihin ilman ulkomaille
lähtemistäkin. Asiantuntijavaihdossa vierailee ulkomaisia luennoitsijoita ja opiskelutoverina voi olla vaihto-opiskelija.
Opintojaksoja on mahdollista suorittaa
kokonaan vieraalla kielellä (ks. 64) ja
usein aiheet käsitellään myös kansainvälisestä näkökulmasta. RAMKista maailmalle -opintojakso antaa valmiuksia kansainväliseen toimintaan (ks. 49). Kansainvälistyä voi myös ryhtymällä kv-tutoriksi
(ks. 63).
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on
yhteinen kv-toimisto, jossa palvellaan niin
opiskelijoita kuin henkilöstöä kaikissa
kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa.
Lisäksi jokaisella koulutusalalla on kansainvälisten asioiden vastaava, jolta opiskelijat saavat tietoa koulutusohjelmansa
opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista
ulkomailla sekä apurahoista.
Kansainvälinen toimisto
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
Faksi (016) 331 3328
sähköposti: international@ramk.fi

Kansainvälisten asioiden suunnittelija
Merja Forest
Puh. (016) 331 2063
GSM 040 526 9732
merja.forest@ramk.fi
Kansainvälisten asioiden sihteeri
Pirjo Korhonen
Puh. (016) 331 3695
GSM 040 503 7103
pirjo.korhonen@ramk.fi
Lehtori
Hellevi Leppiaho
Puh. (016) 331 3678
GSM 040 539 9890
hellevi.leppiaho@ramk.fi
Koulutusalojen kansainvälisyysvastaavat:
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja
talousala
Marjo-Riitta Rolland
Viirinkankaantie 1
puh. 331 2017
sähköposti: marjo-riitta.rolland@ramk.fi
Luonnonvara- ja ympäristöala
Ismo Sarajärvi
Jokiväylä 11 C
puh. 331 2614
sähköposti: ismo.sarajarvi@ramk.fi
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Katariina Jouhiaho
Porokatu 35
puh. 331 3487
Sähköposti: katariina.jouhiaho@ramk.fi
Leena Svanberg
Hiihtomajantie 2
puh. 334 4323
sähköposti: leena.svanberg@ramk.fi
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Tekniikan ja liikenteen ala
Lehtori
Hellevi Leppiaho
Puh. (016) 331 3678
GSM 040 539 9890
hellevi.leppiaho@ramk.fi
opiskelijajärjestö CAMOS
kansainväliset asiat
Katariina Petäjäniemi
puh. 040 728 1925
sähköposti: kv.camos@ramk.fi
2.10 Kirjasto- ja tietopalvelut
Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjasto muodostuu neljästä erikoiskirjastosta: Hyvinvointialojen kirjasto, Luontokirjasto, Matkailukirjasto ja Tekniikan kirjasto. Kunkin erikoiskirjaston alaisuudessa
on useita kirjastoyksiköitä, jotka sijaitsevat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän
eri yksiköissä ja ovat siten joustavasti
käytettävissä.
Kirjaston toimipisteet ja niiden työpajat
ovat osa oppilaitosten oppimisympäristöä. Kirjastossa on tarjolla kirjoja ja lehtiä
sekä painetussa että elektronisessa muodossa. Lisäksi on käytettävissä mm. videoita ja cd-romeja sekä pääsy keskeisiin tietokantoihin. Opetusta tiedonhankintaan ja tiedonlähteiden käyttöön järjestetään sekä lähi- että verkko-opetuksena. Kirjaston Internet -sivuilta osoitteesta
http://library.ramk.fi löytyvät linkit käytössämme oleviin koti- ja ulkomaisiin verkkoaineistoihin sekä muihin valikoituihin
tiedonlähteisiin.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjasto siirtyi keväällä 2003 Voyager-kirjastojärjestelmään. Kaarnikka-tietokanta on
selailtavissa osoitteessa http://
kaarnikka.amkit.fi.
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2.11 Ura- ja rekrytointipalvelut
Rovaniemen ammattikorkeakoulun uraja rekrytointipalvelut tukevat opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä. Tavoitteena on opiskelijoiden opiskelun aikaisten työelämäyhteyksien kehittyminen harjoittelun, projektitöiden ja
opinnäytetöiden kautta ja siten edistää
valmistumisvaiheen työllistymistä. Opiskeluaikana alkanut yhteistyö tuottaa tulosta, sillä lähes neljännes valmistuvista
työllistyy yrityksiin, joihin he ovat solmineet suhteet jo opintojensa aikana.
Ura- ja rekrytointipalvelut ovat pääasiassa koulutusaloilla ja -ohjelmissa, lähellä
jokapäiväistä opiskelua ja opiskelijaa!
Oman alan opettajat ohjaavat harjoittelun, projektiopintojen ja opinnäytetöiden
kautta opiskelijoitaan alan työelämän käytänteisiin. Ura- ja rekrytointipalvelujen
keskitetty tukipalvelu tarjoaa opiskelijoille työnhakukoulutusta, yksilöityä apua
työnhakuun
ja
uraohjaukseen,
Jobstep.netiin liittyvän tukipalvelun ja koulutuksen sekä työllistymiseen liittyvää
seurantatietoa.

nus on muotoa RAMK+winha-numero.
Jokaisella RAMKin opiskelijalla on oikeus käyttää Jobstep.net -palvelua opintojen alusta alkaen ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen. Myös RAMKin omilta
internet-sivuilta löytyy tietoa työnhakuun,
työhakemuksen tekemiseen, työharjoitteluun sekä valmistuviemme työllistymiseen.
Arja Taavetti
suunnittelija
Rovaniemen ammattikorkeakoulun uraja rekrytointipalvelut
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3316, GSM 040 503 9861
Faksi (016) 331 3328
sähköposti arja.taavetti@ramk.fi

3. STUDY

GUIDE
2003 - 2004
R OVA N I E M I P O LY T E C H N I C
R OVA N I E M I 2 0 0 3

Työvälineenä ura- ja rekrytointipalveluissa on valtakunnallinen internetpohjainen
työnvälitys- ja tietopalvelu Jobstep.net,
joka löytyy osoitteesta www.jobstep.net.
Palvelun avulla opiskelija voi kertoa osaamisestaan työnantajille ja/tai etsiä sopivaa työtä verkosta. Ensimmäisellä kerralla opiskelijan tulee rekisteröityä käyttäjäksi. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjätun-

Publisher:
Rovaniemi Polytechnic
Jokiväylä 11 C, 96300 ROVANIEMI
Telephone: (016) 331 311
Fax: (016) 331 3328
Email: polytechnic@ramk.fi
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OPINTO - OPAS 2003-2004

Kirjaston yhteystiedot, aukioloajat, palvelut, käyttösäännöt, ajankohtaistiedotteet
yms. löytyvät www-sivulta http://
library.ramk.fi . Tästä oppaasta löydät
yhteystiedot sivulta 311.
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Welcome to study in the Rovaniemi
Polytechnic!
The experimental polytechnic education
was started in 1992 in Finland. The law
on polytechnics was issued in 1995.
Based on the experiments and the law,
Finland established the polytechnic system to offer high-level education alongside with the universities. The system was
evaluated by the OECD and it was found
successful. Today, establishments of
higher education are facing societal changes and ever increasing expectations.
Therefore, a new law on polytechnics will
take effect in August 2003.
Regarding the new law, the most significant amendment will probably be the new
obligations of the polytechnics to foster
regional development. In order to meet
these requirements, the polytechnics
must now pay special attention to their
curricula and plan them to be coherent
with the development task. Profiling, internationalisation, business economy and
entrepreneurship are new areas to be
taken into consideration in education. It

is important also in the context of regional development to make sure that the
experts and managers working in local
industries have sufficient know how in
economics and entrepreneurship.
Rovaniemi Polytechnic offers tailor-made
study options. Students can get a personalised curriculum to best accommodate
their needs. Tutors play an important role
in guiding the students to choose the courses that support regional development.
Teachers of business and economics are
experts as far as their own courses are
concerned and they are happy to help if
students need more detailed information
about the contents of their courses. I sincerely hope that with the co-operation of
tutors, teachers and students we have
succeeded in making curricula that best
meet the interests of all parties. I would
like to extend my best wishes for the new
academic year of 2003 – 2004 to both
students and members of the staff.
Pentti Tieranta
President

Greetings from the Student Union
Welcome to the Rovaniemi Polytechnic
and congratulations on your excellent
choice. We sincerely hope that you will
enjoy your time in Rovaniemi. Camos ry
- the student union of the Rovaniemi Polytechnic - is looking forward to being part
of your student experience. Remember
that we are there to help and support you
in your studies and in terms of extra-mural activities.
We recommend all new students to become members of the student union. It
is our job to look after our legal rights and
have our say in the decision-making process of the Polytechnic. We work together with the staff of the Polytechnic to
develop education. We also do our best
to make you feel at home in Rovaniemi
and in the Rovaniemi Polytechnic.
Camos ry is a member of the national
Union of Finnish Polytechnic Students –
SAMOK ry.
As a member of the student union you
are entitled to guidance and counselling
regarding various social benefits (e.g. student allowance, housing supplement) and
in educational matters (e.g. credit system
and course contents). You get your membership to both Camos ry and the national Samok ry by paying the membership
fee in your own school. You will be issued a blue student card which entitles you
to discount prices e.g. in Matkahuolto
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(National Coach Transport and Travel
Services), in VR (National Railways),
SRM (Finnish Youth Hostel Association)
and some other national and local establishments. As a member, you can also
get discounts in some coffee shops. You
can also have access to cheaper copying
services.
The student association operates under
a student board which has eight board
members from different Schools of the
Polytechnic. Each board member has
his/her own area of responsibility. The
board co-operates actively with the unions
of each field of study. We organise a
number of leisure activities, courses and
sports events. If you are interested in our
activities, please, contact us or the student union of your own field of study.
Wishing you a successful and enjoyable
academic year 2003-2004 in Rovaniemi
Polytechnic.
Tuija Auvinen
Vice chairperson of the board
Camos ry
Vpj.camos@ramk.fi
Rovaniemi Polytechnic Student Union –
Camos ry
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
Tel. (016) 331 3379
Fax (016) 331 3380
Camos@ramk.fi
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ROVANIEMI POLYTECHNIC
The Finnish education system comprises
two parallel sectors: universities and polytechnics. Universities are characterised

by scientific research and the highest
education based thereon. Polytechnics
are oriented towards working life and
base their operations on the high vocational skill requirements set by it.
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Rovaniemi Polytechnic administration is
governed by the Polytechnics Act and
defined in the rules and regulations of the
Rovaniemi Polytechnic. Administrative
operations also comply with the administrative regulations of the Rovaniemi
Municipal Federation of Education.
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Rovaniemi Polytechnic responds to the
polytechnic level educational, research
and development needs of the economic
life in the Province of Lapland. Rovaniemi Polytechnic provides educational and
expert services for the developmental
needs of local enterprises and associations, and promotes sustainable health
and social welfare of the people living in
the North. The profile areas defined in
the regional and provincial strategies are
emphasised with the focus on fostering
internationalisation, multi-disciplinary
operations, internal and external co-operation and networking.
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Rovaniemi Polytechnic mission
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Fields of Study and Degree
Programmes
The Polytechnic organisation comprises
various fields of study, which are managed by the directors of the related
schools. The fields of study are divided
into degree programmes which are managed by the Heads of Degree Programmes. The students are accepted either
to the degree programme or to the different lines of the programme.
Teachers
Polytechnic teachers are all full time teachers. The duties of the polytechnic teachers are defined in the Polytechnics Act
and in the rules and regulations of the
Rovaniemi Polytechnic.
Student body
Camos ry is the name of the Rovaniemi
Polytechnic student union. The activities
of the student union aim to increase cooperation between the different degree
programmes. They also take care and
look after the legal rights of the students.
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7
6
BASIC EDUCATION

5
4
3
2
1

Pre-school education in schools or childrens day care centres
(kindergartens)
School years

Polytechnic Board of Directors
Rovaniemi Polytechnic has a board of
directors. The board members and their
duties are defined in the Polytechnics Act
and in the rules and regulations of the
Rovaniemi Polytechnic.
The new law on polytechnics will come
into operation in August 2003. During
the transition period Rovaniemi Polytechnic administration will be changed to
accommodate to the new law.
President
The President of the Rovaniemi Polytechnic is Mr Pentti Tieranta.

Source: National Board of Education, Education system chart, 2002
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STUDIES IN THE ROVANIEMI
POLYTECHNIC
ACADEMIC YEAR 2003-2004
The academic year starts in August 1,
2003 and ends in July 31, 2004. Each
degree programme will determine the
exact starting date of tuition. For further
information, please contact the degree
programmes.
The duration of polytechnic studies is 3,5
– 4 years with the requirement of 140 –
160 credit points. In adult education programmes the duration of studies may be
shorter.

REGISTRATION
Degree students have to register at the
beginning of each academic year. It is
advisable to register for the whole academic year instead of registering for each
semester separately. Registration information can be altered at the beginning of
the spring semester. Students are allowed to register only for one academic
year at a time as present or absent.
The registration period for the academic
year 2003-2004 is between August 1,
2003 and September 5, 2003. Enrolment
for presence or absence should be done
on-line through WinhaWille student interface of the record of credits.

ACADEMIC YEAR 2003 - 2004
Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Period 5
Period 6

1.9. – 10.10.2003
13.10. – 28.11.2003
1.12.2003 – 23.1.2004
26.1. – 12.3.2004
15.3. - 23.4.2004
26.4. – 4.6.2004

Week 43 is the autumn break. The graduation ceremony of the autumn semester is on Friday, December 19, 2003.
Week 10 is the winter break. The graduation ceremony of the spring semester is on Friday, 28th May 2004.
Meetings of the Board of Examiners
Monday
22.9.2003
Monday
3.11.2003
Friday
12.12.2003
Monday
16.2.2004
Monday
15.3.2004
Friday
14.5.2004

Registration applies to everybody. The
students who are going to work placements or student exchange abroad must
also register as present students. In case
the student has not completed his/her
registration within the given time limit, s/
he will forfeit his/her right to study. You
can find more information about the registration process in the Polytechnic website http://www.ramk.fi.
STRUCTURE OF THE STUDIES
The objective of the polytechnic studies
is to provide the students with higher educational qualifications (i.e. a polytechnic
degree ) and skills that are needed in
working life. Polytechnic graduates are
Bachelors of their field of study.
One Degree Programme hosts one or
more lines of specialisation. Students are
selected to study in the Degree Programme or in the specialisation line.

A course unit is the basic contentual and
structural unit of studies. Courses belonging to the same thematic context form
a study module. Each study module has
its code of four digits, e.g. 1234. Course
units have a five-digit code, e.g. 1234A.
The academic year is divided into two
semesters: the autumn and the spring
semester. Some degree programmes
may also arrange courses during the
summer.
Credits are used to measure the extent
of studies. One credit equals 40 hours of
student work.
Basic studies give the theoretical and
communicative skills required in the
student’s chosen profession.
Professional studies familiarise the students with the subject matter of their chosen field of study, their applications and
scientific verifications.
Free choice electives are studies that
advance and extend professional skills of
the students. Students must choose a
minimum of 10 credits of free choice electives. Free choice courses can also be
studied in other degree programmes,
polytechnics and universities in Finland
or overseas.
Work placement or practical training offers the students an opportunity to gain
practical work experience in their chosen
field in a real-life working environment and
to apply their theoretical knowledge in
practise. Depending on the degree programme, the extent of the work placement varies from 20 to 57 credits.
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The purpose of the thesis (10 cu) is to
develop and verify the students’ ability to
apply their knowledge and skills in practical expert tasks related to professional
studies. One part of the thesis is a maturity test in which the students must prove
themselves to have good knowledge and
skills in the Finnish language and the subject matter of their thesis.
Before the student can graduate, s/he
must have passed all the courses required for the degree.
STUDIES
Polytechnic students are encouraged to
be actively involved in the planning of their
own curriculum. It is important that the
student takes responsibility for his/her
personal progress. Studies in the Polytechnic consist of contact studies, practical training / work placement and independent studies. Adult education courses are mostly implemented as multi-form
studies which may include evening and
weekend classes.
Personal learning curriculum
Curriculum is a document in which all the
course units and study modules of the
degree programme and their objectives
are briefly introduced. Based on the curricula the students will compile a personal learning curriculum which is a detailed plan of how they are going to proceed
in their studies. In their personal plans
the students may for example choose
their line of specialisation and free choice electives. If the student needs help in
compiling his/her personal learning curriculum, tutors, study counsellors and
group tutors can help. Students who have
previous studies from other educational
establishments or work experience can
25
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apply for these performances to be credited in their present curriculum. The
instructions for crediting can be found in
the degree regulations in appendix 2 on
page 45.
Enrolment on course units
Students enrol on the selected course
units in September and for the whole academic year at once. For some degree
programmes enrolment on course units
is done during the previous academic
year in the month of May.
Enrolment is done on-line through WinhaWille student interface of the record of
credits. For more information about enrolment please contact the offices in the
schools of the Polytechnic or go to the
web site http://www.ramk.fi.
Assessment
Assessment in the Polytechnic schools
is based on the objectives and completion requirements mentioned in the curriculum in context with each course unit.
Completion requirements for different
course units may involve examinations,
written or oral assignments. Exams take
place either integrated in the course unit
schedule or on a general exam day. To
sign up for the general exam day, you
should use an official examination envelope and return it to the drop-off place no
later than 2 weeks prior to the date of
exam. In case the student fails the exam,
s/he is entitled to two more retakes of the
exam. After having passed the exam the
student can also retake it to improve the
grade. The right to resit an exam is valid
for two semesters after the course unit
has ended. Registration for an exam or
handing in an empty test paper are also
counted as resits.

Credits are registered in the WinhaWille
student interface of the record of credits
within a month after the approved study
attainment.
Assessment criteria for each course unit
will be announced at the beginning of the
courses. The grading scale for exams
and courses is either from sufficient to
excellent (1-5) or pass/fail. In Sports and
Leisure programme the grading scale is
fail (0), pass (H), excellent (K).
Bachelor’s theses are assessed according to the instructions given concerning
the assessment of thesis.
Reassessment of student
performance and accreditation
Rectification regarding assessment or
recognition of other studies can be made
within 14 days after the assessment or
accreditation has been made known to
the student. Reassessment request must
be made to the teacher who made the
original assessment or decision concerning study recognition. Students who are
dissatisfied with the reassessment decision may apply to the Rovaniemi Polytechnic board of examiners for rectification. (Polytechnics Act)
The chairman of the board of examiners
is Director of study affairs Mr Markku Tarvainen.
Applying for a degree
After completing all studies required for
the degree, the student must make a written application to obtain the degree. This
should be done one week prior to the
meeting of the evaluation board. Only
students who have registered present can
be awarded a degree. Instructions for the
application procedure and other paperwork preceding graduation are available
in http://www.ramk.fi.

WinhaWille student interface of the
record of credits
Student’s personal curriculum, assessements and details in general are registered in the WinhaWIlle student interface
of the record of credits. Printing out personal transcripts of records from WinhaWille is possible.
Rovaniemi Polytechnic students have to
register either for attendance or non-attendance on-line through WinhaWille student interface of the record of credits. The
same procedure applies to enrolment to
course units. The student should personally be responsible for any changes in
personal details such as address and telephone number. Student should update
this information in the WinhaWille record
as soon as possible.
Each student will be given a personal user
name and password for the WinhaWille
record of credits. Passwords and user
names are issued from the offices of the
different schools of the polytechnic. For
more details about WinhaWille, please,
go to http://www.ramk.fi. A direct link to
WinhaWille can be found here: http://
vvv.ramk.fi/winhawille/wille.asp
Information technology– information
network services
The user names and passwords for the
IT network and electronic learning environments can be obtained from the IT
officers in each school.

Study grant can be allocated for studies
that take a minimum of two months. In
order to obtain the grant the student must
be studying full-time.
Applying for the study grant
Application forms for the study grant are
available at the study affairs office, the
study offices in each school and from the
Social Insurance Institution (KELA). Applications should be filed with these offices or directly with the Study Grant Centre in Jyväskylä. It is advisable for the students to file the application form immediately after they have received their acceptance letter from the polytechnic. Aid
can be granted from the beginning of the
month in which the student applied for it.
Detailed information about student financial aid is also available on the Social Insurance Institution (KELA) website. You
can also find application forms there. The
Internet address is www.kela.fi.

FINANCIAL AID FOR STUDENTS
Study grant
Students can apply for a statutory study
grant for studies that take place in higher
education establishments. The grant
application should be addressed to the
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Study Grant Centre in Jyväskylä. The
grant will be allocated for the estimated
period of time the studies will extend. The
maximum payment time for 140 cu studies is 45 months and for 160 cu studies
50 months. For studies in other institutes
of higher education financial aid is available for up to 70 months. The months
for which the student has already received financial assistance for example while
studying in a polytechnic are deducted
from the entitlement for the new academic degree.

Meal benefit
Social Insurance Institution allocates a
meal benefit for polytechnic degree students for one meal per day. Students who
are enrolled in specialisation studies and
who are eligible for a study grant may also
27
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be eligible for a meal benefit. In order to
get the meal benefit; the student must
show a student union card or a meal benefit card issued by the Social Insurance
Institution (KELA) in connection with taking a meal.
Student housing
Domus Arctica –foundation is the studenthousing agency in Rovaniemi. Housing
applications are available in the foundation office, which is located in the following address: Ylikorvantie 22 A, 96300
ROVANIEMI. The phone number to the
office is: (016) 340 0800.
The Rovaniemi Municipal Federation of
Education also has student-housing facilities. These dormitories are located in
Hirvas, Kalliokumpu, Pöykkölä and Ojanperä. Students may submit their housing
applications as they confirm their student
place at the polytechnic. The students
who have not received a housing application form enclosed in their invitation
letter can make a free-form application
and send it to the office of The Rovaniemi Municipal Federation of Education in
the following address: The Rovaniemi
Municipal Federation of Education / Tilapalvelu, Mirjami Palojärvi, Jokiväylä 13,
96300 ROVANIEMI. The telephone number to the office is: (016) 331 3624. The
International Relations Office assists all
incoming international students in finding
accommodation in Rovaniemi.
Health care services
Student health care services in the polytechnic are part of the health care services offered by the Rovaniemi town health
care and social welfare board. Student
health care comprises the following services:

Public health nurses
The office hours of the public health nurses are on view on the bulleting boards
of each school. Appointments before
noon are meant for sick calls.
Otherwise, students can make appointments for health checks, vaccinations,
and birth control counselling. Public
health nurses also give crisis counselling
and counselling in substance and drug
problems.
Outside office hours of the public health
nurse, students may contact the public
health nurses in the local health centre.
The telephone number is: (016) 322 4406.
Doctor’s surgery
In cases of emergency, both Finnish and
foreign students may contact the doctors
on call in the local health centre. The
address of the health centre is: Sairaalakatu 1. On-call duty hours are the following: 8 am –10 pm. After 10 pm, in cases of emergency, the students should
contact the on-call duty doctors in the local central hospital. The address of the
Central Hospital of Lapland is Ounasrinteentie 22.
Dental care
Municipal dental care services are available for students in their own domiciles.
Please, contact the public health nurse
or the local health centre in case of emergency dental care needs.
Mental health care and substance abuse
counselling
- Nuorisopsykiatrian poliklinikka (Psychiatric outpatients clinic for adolescents),
Kansankatu 12, for appointments, please
call: 346 924
- Mielenterveysyksikkö (Mental health
care unit), Sairaalakatu 1, for appoint-

ments, please call: 322 2269
- Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka
ROMPPU (Clinic for young substance
and drug users), address: Maakuntakatu
29-31 A,
For appointments, please call: 342 0277
- A-klinikka (A-clinic – clinic for the cure
of alcoholics), address: Sairaalakatu 1,
for appointments, please call: 322 2427
Accident insurance
All students are insured against accidents
during their studies and during their practical work placement / practical training.
The students who have signed a job contract are not included in the insurance
during their work placement /practical training.
Student discount
Students are entitled to student discounts
e.g. in public means of transportation. To
claim discounts students must show a
valid student card.
STUDENT AFFAIRS SERVICES
Rovaniemi Polytechnic has a combined
Study Affairs and Registration Office. The
personnel in the office take care of all student services affairs and the development
of these activities. There are four people
working in the office: the head registrar,
person responsible for student selection
affairs, official of the financial aid committee and secretary of the Open Polytechnic and the Virtual Polytechnic. The
office is located in the Rovaniemi Polytechnic Administration and Service Offices in Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi.
Every polytechnic school also has its own
study affairs office. These offices offer
many services in conjunction with studies.
They also issue e.g. attendance certifi-
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cates, student cards and meal cards. For
the student card the students must submit a photograph of themselves to the
office with their names written on the reverse side. Applications for financial aid
and counselling regarding the aids are
also available in the student affairs office.
The offices are usually open from Monday to Friday between 9 am and 3 pm.
CERTIFICATES LIABLE TO CHARGE
A duplicate of a degree certificate costs
16 €. Certificates in English and Swedish cost 8 € per certificate and an extra
copy of the study guide 5 €. In the beginning of the studies each student is given a free copy of the study guide.
INTERNATIONAL ACTIVITIES
International activities in the Rovaniemi
Polytechnic contribute to the polytechnic’s
efforts to produce high-quality degrees
and research and development services
that are comparable both nationally and
in the international context. International
activities also focus on training experts
with international experiences to meet the
needs of the industrial life today. The strength of the Polytechnic is in its know
how about the North. Rovaniemi Polytechnic is the northernmost polytechnic
in the European Union which also gives
it further value and makes it an interesting destination as far as international students are concerned.
The international activities include
exchange programmes for students and
trainees, teachers and experts. Other
activities are tuition in English, international projects, conferences, theme days
and excursions. The geographical tar29
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get areas of student and teacher exchange are Barents region, Europe, Asia and
the United States.
Students in the Polytechnic are encouraged to complete part of their degrees
through studying or practical training abroad. All students who wish to go abroad
can get financial aid from the Polytechnic.
Rovaniemi Polytechnic also hosts international studies. Visiting foreign experts
and exchange students contribute to the
international atmosphere of the Polytechnic. There are international course
units which are taught in English. From
Rovaniemi Polytechnic Out to the World
is a course unit that provides the students
with facilities to work in an international
environment. Tutoring of the international students is also a way to learn more
about people and customs from other
countries.
Rovaniemi Polytechnic International Relations Office offers its services to students and staff members of the polytechnic in matters related to international
affairs. Furthermore, there is an international relations contact person in each
school. These persons are there to help
students with exchange and trainee programmes abroad. They also give information about the financial aids available.

International Relations Office (IRO)
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
Fax (016) 331 3328
Email: international@ramk.fi
International Relations Administrator
Merja Forest
Tel. (016) 331 2063
GSM 040 526 9732
merja.forest@ramk.fi
International Relations Secretary
Pirjo Korhonen
Tel. (016) 331 3695
GSM 040 503 7103
pirjo.korhonen@ramk.fi
Senior Lecturer
Hellevi Leppiaho
Tel. (016) 331 3678
GSM 040 539 9890
hellevi.leppiaho@ramk.fi
International Relations contact persons:
Sports and Leisure
Leena Svanberg
Hiihtomajantie 2
Tel. 334 4248
Email: leena.svanberg@ramk.fi
Business and Administration
Marjo-Riitta Rolland
Viirinkankaantie 1
Tel. 331 2017
Email: marjo-riitta.rolland@ramk.fi
Forestry and Rural Industries
Ismo Sarajärvi
Jokiväylä 11 C
Tel. 331 2614
Email: ismo.sarajarvi@ramk.fi

Health Care and Social Services
Katariina Jouhiaho
Porokatu 35
Tel. 331 3487
Email: katariina.jouhiaho@ramk.fi
Technology
Hellevi Leppiaho
Jokiväylä 11 C
Tel. 331 3678
Email: hellevi.leppiaho@ramk.fi
Student union CAMOS
International Relations
Ville Ruotsalainen
Tel. 040 766 2499
Email: kv.camos@ramk.fi
LIBRARY AND INFORMATION
SERVICES
Rovaniemi Polytechnic Library comprises
four special library units: Health Care and
Social Services Library, Library of Rural
Industries, Library of Tourism, and Library of Technology. Each unit hosts several smaller library units that are located in
different schools of the Polytechnic.
Libraries and their workshops are part of
the physical learning environment of the
Polytechnic. The libraries offer a good
selection of both printed and electronic
books and magazines. In addition, they
provide the patrons with videos, CD-roms
and database accesses. The library organises and conducts tuition in information retrieval in virtual environments and
as contact teaching. The Internet site of
the library http://library.ramk.fi_ has links
to available national and international
electronic materials and other selected
resources.
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In the spring 2003 the Rovaniemi Polytechnic Library will be changing over to a
new library system called the Voyager.
CAREER AND RECRUITMENT
SERVICES
Career and Recruitment Services of the
Rovaniemi Polytechnic support the employment of students and recent graduates. The services focus on fostering working life connections during studies. The
services help students to arrange on-thejob training opportunities, project work
and thesis assignments. These working
life connections improve the students’
potentials to become employed after graduation. One fourth of the Polytechnic
graduates have found a job in the firm
that they created contacts with already
during their studies.
Career and Recruitment Services are inside the schools and degree programmes
where they are close to the students and
linked with everyday studies. Teachers
from each degree programme help their
students to get familiar with working life
on their own field. The centralised support for career and recruitment services
arrange training in job seeking and career options, follow-up information about
training and maintain employment statistics about the graduates of the Polytechnic.
Jobstep.net is an Internet based employment and information service of the Finnish polytechnics. Jobstep.net is used as
a tool in Rovaniemi Polytechnic Career
and Recruitment Services. The
Jobstep.net service can be found in http:/
/www.jobstep.net . With the help of this
service the students can look for a suitable employment option and/or send
31
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their resume to employers. Students have
to register as users of the service during
their first session. After the registration
the user-ID is RAMK+winha-number.
Every student has the right to use the
Jobstep.net service from the beginning
of his/her studies until a year after their
graduation.

COMMON BASIC STUDIES
FOR ALL DEGREE
PROGRAMMES

0001B
Northern environment
and Lappism
3 cu

2-3

0012E
Spanish for
Beginners 2

3 cu

For more information about the common
basic studies and alternative studies,
please contact your own degree programme.

For more information about the common
alternative language studies, please contact your own degree programme.

Rovaniemi Polytechnic Internet site also
has some information about job seeking,
job application writing, practical training
and employment situation of the graduates of the Polytechnic.

Common basic studies aim at developing
occupational personality, knowledge acquisition skills, language skills and expertise readiness. In addition, study skills
and the northern environment are emphasised in the studies. Some of the common studies are compulsory (9 cu) and
some optional (6 cu). Every student has
to complete at least 15 cu of common
studies during his/her studies.

Language studies

FREE-CHOICE ELECTIVES

STUDY MODULE
0002
LANGUAGE STUDIES

Arja Taavetti
Coordinator
Rovaniemi Polytechnic Career
and Recruitment Services
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
Tel. (016) 331 3316, GSM 040 503 9861
Fax (016) 331 3328
Email: arja.taavetti@ramk.fi

Enrolment
Enrolment for the common studies is
done on-line through WinhaWille student
interface of the record of credits in http://
vvv.ramk.fi/winhawille/wille.asp. Enrolment time is September 9 – 30, 2003.
Enrolment for the language studies, which
start during period 1, is September 9 –
15, 2003.

Compulsory
0002A
Communication

Each degree programme of Rovaniemi
Polytechnic includes 10 credit units of
free-choice electives. The studies form
part of a student’s personal study plan.
By means of the free-choice electives the
student learns to make choices and to
orientate to the studies according to his/
her personal interests.

Students are accepted for courses according to enrolment order. Enrolment is binding. In case the student does not participate in the course s/he has enrolled on,
his/her assessment for the course will be
recorded as “fail”. Enrolment for a course can be cancelled for a well-founded
reason before the course starts.

Compulsory studies
STUDY MODULE
0001
STUDYING AND THE NORTHERN
CULTURAL ENVIRONMENT
0001M
Investigative learning

3 cu

1

1

For more information about the compulsory language studies, please contact
your own degree programme.

Alternative studies tuition
in English
Beginners’ courses
0012A
German for
Beginners 1
3 cu, start period 1
0002Y
French for
Beginners 1
3 cu, start period 1
0012D
Spanish for
Beginners 1
3 cu, start period 1
Advanced courses
0012B
German for
Beginners 2
0012C
French for
Beginners 2
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3 cu

3 cu
3 cu

The student can choose electives in his/
her own or another field of study. The
studies can be part of the normal variety
of courses (e.g. studies of another specialisation line) or they can be free-choice courses offered by the student’s own
field of study or the whole polytechnic.
Student may receive credit for previous
studies in another polytechnic, university
or other educational institutions by agreement. The person who is responsible of
degree programmes has to accept the
studies completed somewhere else.
The common free-choice electives of the
Rovaniemi Polytechnic are meant for all
the students in the Polytechnic. The aim
is to make the variety of courses as large
as possible. Courses are divided into five
modules: entrepreneurship, information
technology, health care and social services, hospitality, and natural resources and
environment. Free-choice electives have
been planned so that it is possible for the
students to take 2 – 10 credit units from a
module.
33
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Enrolment for the common free-choice
electives is done on-line through WinhaWille student interface of the record of
credits in http://vvv.ramk.fi/winhawille/
wille.asp. The enrolment time is in September 9 – 30, 2003. Students are accepted for courses according to the enrolment order. Enrolment is binding. In
case the student does not participate in
the course s/he has enrolled on, his/her
assessment for the course will be recorded as “fail”. Enrolment for a course can
be cancelled for a well-founded reason
before the course starts.

Course units
0001I
Peer counselling 1
1,5 cu
Peer counselling for one semester.
0001J
Peer counselling 2
1,5 cu
Second semester peer counselling.
0001K
Peer counselling 3
1,5 cu
Third semester peer counselling.
0001R
Head of peer counselling
1,5 cu
Head of peer counselling for one
semester.

Further information about the free-choice electives is available from your own
degree programme.

COURSES IN ENGLISH

INTERNATIONAL PEER
COUNSELLING
Peer counsellors guide and support the
international students in the Rovaniemi
Polytechnic. The international relations
secretary and the head of the international peer counsellors supervise activities
in peer counselling. The head of the
counsellors is chosen from among the
peer counsellors for each semester at a
time. Orientation courses to peer counselling are arranged every semester. The
International relations office will inform all
the polytechnic students about the times
and dates the courses will be arranged.
People who are interested in international
peer counselling can enrol for the courses through email to the international relations office (pirjo.korhonen@ramk.fi).
Every semester the Polytechnic should
have 15 peer counsellors for international students. International peer counselling is an interesting and fun means to
promote Internationalisation at Home.

The different degree programmes of Rovaniemi Polytechnic offer a variety of
courses in English during the academic
year of 2003-2004. The following list of
the courses available in English in autumn
2003 may change. For more information
about the courses in English and their arrangements, please, go to www.ramk.fi.
The list of courses offered in spring 2004
will be published in August.
All credit units are marked according to
the European Credit Transfer System
ECTS, credit unit = cu (1 ov = 1,5 cu).
General
Survival Finnish for international students
0005R
3 cu
Orientation
0005B
1,5 cu
School of Business and
Administration
Accounting English
2115G
Activities and guiding
2251AE

1,5 cu
1,5 cu

Advanced spreadsheet applications
2332C
3 cu
All alive – discussion group
2900H
1,5 cu
Basics of business English
2001P
4,5 cu
Basics of information technology
2251B
3 cu
Business of international funding
2403B
1,5 cu
Business economics
2252A
3 cu
Communication
0002A
3 cu
Contract law and special legislation
2253A
4,5 cu
Cross cultural management
2405
1,5 cu
Customer services
2251AB
1,5 cu
Database application programming
2323D
3 cu
Developing database applications
2323F
1,5 cu
English business communication
2001C
3 cu
Fieldtrip
2270
3 cu
Have a nice trip / Let’s speak
about tourism
2001AB
4,5 cu
Hotel and restaurant work
2251AD
1,5 cu
International project management
2403A
1,5 cu
Introduction to accounting
2252C
3 cu
LAN structures
2322B
1,5 cu
Lapland
2001J
3,0 cu
Linux operating system
2330D
3 cu
Management of customer flows
2258A
4,5 cu
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Marketing of tourism services
2253B
Marketing research
2257D
May I have the floor, please
2001Q
Meetings and congresses
2251AC
Organisation management
2403C
Project cycle management
2404
Relational database systems
2325D
Supportive course of English
2001I
Telecommunication technology
2330A
The northern heritage
0001B
Travel agency
2251AA
WWW database system
2330C
School of Forestry
Basics, GIS
Wilderness trip

4,5 cu
3 cu
1,5 cu
1,5 cu
1,5 cu
6 cu
3 cu
1,5 cu
3 cu
3 cu
1,5 cu
1,5 cu
1,5 cu
1,5 cu

School of Health Care and Social
Services
Socio-cultural work
6520
18 cu
Supportive physiotherapy for mental
health
6208F
1,5 cu
Supportive physiotherapy for mental
health, practical training
6208G
6 cu
Transcultural nursing
6712D
1,5 cu
School of Rural Industries
Basics of reindeer husbandry
Project management

1,5 cu
4,5 cu
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School of Sports and Leisure
Adapted physical activities
7112A
4 cu
Adapted physical education and society
7112E
4 cu
Adapted physical education as a
profession
7112D
4,5 cu
Adventure education
7110B
4,5 cu
Coaching as a profession
7110B
4,5 cu
Coaching background and programming
711C
4,5 cu
International coaching
7111F
3 cu
International outdoor adventure
7110F
4,5 cu
Nature and culture studies
7110C
3 cu
Outdoor activities and skills
7110A
4,5 cu
Outdoor adventure in society
7110E
3 cu
Outdoor recreation
7112B
2 cu
Physiology in coaching
7111B
6 cu
Word with changes
7112F
3 cu
School of Technology
Business English
5010E
Geographic information technology
0005J
Intercultural communication
5010A
Snow and ice construction
5010D

3 cu
3 cu
3 cu
3 cu

ASIAN STUDIES
Rovaniemi Polytechnic is a member of
the National University Network for East
and Southeast Asian Studies. The network comprises members from 29 polytechnics and 20 universities. Every year
the Network organises a national Asian
study programme, which is also available for the students of the Rovaniemi Polytechnic.
The Asian study programme includes
three 4 ov (6 cu) and one 3 ov (4,5 cu)
course units. The total extent of the study programme is 15 ov (22.5 ECTS Credits). The programme consists of four
course units dealing with East and Southeast Asia. Each course unit includes 1622 hours of lectures using videoconference techniques. In addition to lectures, the
programme offers virtual courses in the
Net, possibilities for independent studies,
and exams. Students can either take the
whole 15 cu study programme or individual course units (4,5 cu or 6 cu ). From
the course units in Finnish the students
can take either a 1,5 cu lecture or a 6 cu
module.
The Asian Programme offers the students
solid basic information about East and
Southeast Asia. The studies take a multidisciplinary approach to the cultural history, the society, business economics and
communication of the area:

In the academic year of 2004 the Asian
Study Programme is divided into two semesters. Course units A and B will be
arranged in the spring and course units
C and D in the autumn.
The Virtual Asian Studies Programme of
National Polytechnics Network for East
and Southeast Asian Studies is currently
under production and is estimated to be
completed by January 2004. The programme consists of three courses in English, in total 9 credits (13.5 ECTS credits):
A Orientation to East and
Southeast Asia
3 ov (4.5 ECTS)
B Social and Health Care in
Asian Countries
3 ov (4.5 ECTS)
C Asian Tourism and Service Culture &
Management
3 ov (4.5 ECTS)
Further information about the Asian studies programme and timetables is available through email asianet@jypoly.fi. You
can also check the Network webpages in
http://www.asianet.fi. The Asianet email
list is open for registration. Through email
you can get up-to-date information about
courses and research regarding East and
Southeast Asia. The list members also
receive information about publications,
seminars, events, training, grants etc.
Student affairs office can also help you
with your request for information about
the Asianet.

A Cultural history of East and
Southeast Asia
4 ov (6 cu)
B Society and politics in
East and Southeast Asia
4 ov (6 cu)
C Business in East and
Southeast Asia
4 ov (6 cu)
D Language and Communication in
East and Southeast Asia
3 ov (6 cu)

InnoAkatemia is an independent unit of
the Rovaniemi Polytechnic comprising
joint efforts of all the Schools of the Polytechnic. The academy started its operations in autumn 2001. It is financed by
the European Social Fund (ESF) for a
time period of three years. The objective of the InnoAkatemia project is to create a model that facilitates alternative study methods and new learning environments for the different degree programmes of the Polytechnic. Presently, the
activities of the InnoAkatemia are focused mainly on entrepreneurship, tourism
and marketing education. The aim is to
train experts with know how and qualifications in entrepreneurship.
InnoAkatemia divides its students into
teams. Everyone is allowed to choose
his/her team according to his or her personal preference. Students can use their
natural abilities and core competence in
the projects they choose. Experienced
students and the ones with less experience are put together as in an apprenticeship-training model.
The teams implement projects and schemes in the context of the enterprises they
have established. InnoAkatemia focuses
on maintaining and developing its connections with industrial life in order to ensure
that the amount of on-going projects is
always sufficient.
The theories behind the projects are
based on literature. Reading and literature are considered very important in the
academy. It is important to find theories
from the books and then to test those theories in projects.
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INNOAKATEMIA –
an innovation centre and
a learning environment
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Learning from others is secured by placing the students in “study cells”. A cell
is a group of two or three people who discuss, analyse and test the theories, ideas and essays they have learned and
written. While they learn on-the-job, the
students foster their abilities to learn and
participate. This is the beginning in the
development of a dynamic expert.
Students are not tested in the traditional
sense. Exams are compensated with e.g.
portfolios, which emphasise the importance of information retrieval and personal
insight instead of collecting of old information and memorising it. Personal learning experience is emphasised. In teams
the different fields of know how and expertise of the individual students are assets to the team as a whole. The learning
process in the team reveals the core competence of each team member.
Each student signs a learning contract in
which s/he defines him/herself as learner and how s/he is going to proceed in

the learning process. The contract is updated after every two and a half months
or after every six moths. Students write
a training / learning journal which is also
used as a development tool. Curriculum
of the student is being renewed naturally
in connection with the updating of the journal and the learning contract.
The impact of the InnoAkatemia
- creates a concrete regional co-operation model between the Polytechnic and
local business life
-offers an on-the-job learning environment
-hosts highly motivated students
- fosters the students’ co-operation and
teamwork skills
- produces new entrepreneurs with higher
educational background
InnoAkatemia is networking with other
academies in Finland such as the Tiimiakatemia in Jyväskylä Polytechnic and
the pro-Akatemia in Tampere Polytechnic.

YRITYSTAKOMO
YritysTakomo operates as part of the
Rovaniemi Polytechnic innovation centre. The main purpose of the activities in
the YritysTakomo is to encourage students to become entrepreneurs and to set
up their own businesses either while they
still studying or after they have graduated. The main operational idea of the
YritysTakomo is to foster entrepreneurship in the Rovaniemi Polytechnic area
of operations by assisting in the establishment of new enterprises and by fostering development in the field of small
and medium sized enterprises.
YritysTakomo is a multi-field professional
support centre for commencing enterprises. The operations of the centre are
focused on activities that support people
in their endeavour to set up a private business of their own. YritysTakomo provides new entrepreneurs with environment
and support services that facilitate entrepreneurship during studies or after graduation. YritysTakomo goes where the
students are offering guidance and counselling. All the fields of study in the Rovaniemi Polytechnic are involved in the
operations of YritysTakomo. The fields
of study are: business and administration, tourism, hotel and catering, nature
and environment, health care and social
services, sports, technology.
YritysTakomo’s services include training
and counselling. New and existing enterprises are offered assistance in business ideas and their development, marketing, finance and networking. YritysTakomo rents out premises and equipment and offers other services for enter-
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prises. YritysTakomo also helps enterprises that operate in their own premises.
In case the enterprises are physically
operating in the premises of the YritysTakomo they are charged a rent for the
premises and the equipment.
YritysTakomo has created a mentoring
system to foster know how and expert
exchange. The system makes good use
of experiences and the know how of experienced entrepreneurs in the field.
Mentoring relationship is a relationship
between an experienced and a novice
entrepreneur.
YritysTakomo offers personal guidance
which is based on the individual needs of
each enterprise / entrepreneur. The enterprises under the YritysTakomo form a
network thus benefiting each other for
example as far as marketing and purchasing are concerned. The network is also
a discussion forum for the different entrepreneurs. YritysTakomo and its associates organise training and other events.
All operations are based on confidentiality. YritysTakomo operations are financed
by the ESF / Provincial Government of
Lapland until the end of the year 2004.
For more information, please contact:
Anitta Ruoskanen
Principal lecturer, entrepreneurship
Rovaniemi Polytechnic
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Tel. 0400 221 602
Marja Inkeröinen
Senior lecturer, entrepreneurship
Rovaniemi Polytechnic
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Tel. 040 7096822
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OPEN POLYTECHNIC
STUDIES
The course selection of the Open Polytechnic is a combination of courses from
the degree programmes and from the
common polytechnic studies which are
co-ordinated from the open polytechnic
tuition. The courses are planned by the
degree programmes and they are implemented by teachers and experts. The
extent of the studies usually varies from
1 to 5 cu.
Open Polytechnic course selection
comprises both professional and allround educational subjects. Courses are
open for everybody regardless of their
age or educational background. Degree
students of the Polytechnic can also select courses from the Open Polytechnic
and they can get them credited as free
choice electives. Tuition takes place in
the evenings, during the weekends and
in the summer. Teaching methods used
are contact teaching, multi-form teaching
and virtual teaching. (www.averko.fi and
www.ramk.fi/virtuaaliamk)
Open Polytechnic studies are free of charge for degree students. However, before
taking up a course in the Open Polytechnic the student should discuss this
option with the head of his/her degree
programme. Studies in the open poly-

technic can be credited in the degree programme in accordance with the degree
regulations.
Open Polytechnic advertises its courses
in the local newspapers and on the web
site of the Polytechnic http://www.ramk.fi.
Registration to the Open Polytechnic
courses can be done by filling in an application form and submitting it to the Study Affairs Office.
Students of the Rovaniemi Polytechnic
register through WinhaWille student interface. Students will be selected in the
order of registration.
For further information, please contact:
Study Affairs Office
Seija Enbuske
Rovaniemi Polytechnic
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Tel (016) 331 3366
Fax (016) 331 3328
Email seija.enbuske@ramk.fi
Marja-Leena Tuomainen
Course coordinator / Open Polytechnic
Studies
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Tel (016) 331 3698 040 7529 570
Fax (016) 331 3328
Email marja-leena.tuomainen@ramk.fi

VIRTUAL POLYTECHNIC
Rovaniemi Polytechnic belongs to the
Virtual Polytechnic Portal of the polytechnics in Finland. Virtual Polytechnic
is a new learning environment that makes the course selection of polytechnic
studies even more versatile. The objective of the Virtual Polytechnic is to provide
the students with opportunities to choose virtual courses from other polytechnics. The tuition in the Virtual Polytechnic is based on the principles of open
and distance learning.
Virtual studies foster the student’s right
to compile a personal curriculum. The
virtual courses of the Rovaniemi Polytechnic are free of charge for all students
of the Polytechnic. Virtual courses from
other polytechnics must be paid for. Students who wish to take up virtual courses
must first discuss the matter with their
tutors for approval whether the studies
can be included in the curriculum or not.
Registration to the virtual studies is done
through WinhaWille student interface of
the record of credits. Virtual studies offered by other polytechnics must be entered through their own web sites.
(www.averko.fi, www.virtuaaliamk.fi).
These pages also include detailed information and instructions on schedules,
achievements and the implementation of
the courses. Students must also get an
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approval from their degree programmes
before registering into courses offered by
other polytechnics.
The assessments of the virtual courses
completed in the Rovaniemi Polytechnic
can be found in the WinhaWille student
interface. Assessments from other polytechnics will be sent to the student by email. Students will also receive a certificate by mail. The studies are credited in
the student’s own degree programme.
Information technology officers in each
school will give the students passwords
for the Net.
For further information, please contact:
Study Affairs Office
Seija Enbuske
Rovaniemi Polytechnic
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Tel. 016 331 3366
Fax. 016 331 3328
Email: seija.enbuske@ramk.fi
Sirkka Saranki-Rantakokko
Project manager
Rovaniemi Polytechnic
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Tel. 016 331 3381
Email:
sirkka.saranki-rantakokko@ramk.fi
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PROVINCIAL UNIVERSITY
OF LAPLAND

SUMMER UNIVERSITY OF
LAPLAND

Rovaniemi Polytechnic is one of the actors in the regional development project
called the Provincial University of Lapland. In this project the university level
educational establishments in the Province of Lapland work together. The aim of
the development project is to 1) foster
development work in the subregions 2)
improve availability of university level education and 3) promote networking of educational establishments in the area. The
subregional network actors are in charge of planning the regional operations.

The Summer University of Lapland is a
liberal adult education institution. Half of
the courses available are Open University courses. Summer University offers an
excellent environment for people to
supplement their university studies by
minor subjects from different universities.
Open university courses are organised in
co-operation with universities and polytechnics in accordance with regional educational needs. Summer University not
only operates in Rovaniemi but also elsewhere in the province such as in Kemi
and Tornio areas. The Summer University of Lapland is one of the actors in the
recently established University of the
Arctic.

The Provincial University arranges educational services that correspond with the
needs of the subregional business life
(open polytechnic and university education, further education, degree studies).
The education is implemented as research and development projects (theses,
reports, and assessments), through R&D
and other innovative activities, which benefit business life.
The Provincial University is presently taking shape. Further information about the
services of the Provincial University will
be available from the regional network
organisations and the partners of the Provincial University. (www, study guides of
open polytechnic and university).
For further information , please contact:
Ari Konu
Project manager
Rovaniemi Polytechnic
Jokiväylä 11 C, 96300 ROVANIEMI
Tel: 040 735 2007
Email: ari.konu@ramk.fi

Summer University of Lapland
Kemi-Tornio Office
Kirkkopuistokatu 20
94100 Kemi
Tel. 016-256 243
Email: Paivi.Hinno@urova.fi
www.lapinkesayliopisto.fi

Rovaniemi Polytechnic Degree Regulations are an official deed stipulating conditions for all study activities. The content
of Degree Regulations is revised annually.
Rovaniemi Polytechnic educational
task and degrees
Rovaniemi Polytechnic’s primary mission is to serve the work and business life
by offering polytechnic education in accordance with various degree programme specifications. Rovaniemi Polytechnic
organises open polytechnic education,
professional specialisation studies, continuing education and research, development, and service activities.

The Summer University also arranges
further vocational training, language training in Finland and abroad, preparation
courses for upper secondary school students, and university studies for senior
citizens. The University is open all year
round. Many courses conducted in the
Summer University are answers to requests and feedback from people. The
Summer University hosts about 3000 students annually.

Study and degree arrangements follow
the legislation for polytechnic education
in Finland (Act 255/1995, Clause 256/
1995). The Degree Regulations as well
as the General Regulations of Rovaniemi Polytechnic are also complied with.
Rovaniemi Polytechnic offers degree programmes in accordance with the specifications stated in the Ministry of Education degree programme resolution for
1999-2000 and 2000-2001.

For further information, please contact:
Studies
The Clause (256/1995) for polytechnic
education in Finland outlines the educational objectives for polytechnics.

Summer University of Lapland
Rovaniemi Office
Hallituskatu 20 B
96100 Rovaniemi
Tel. 016-3422 621
Email: Lapin.Kesayliopisto@urova.fi

Demands for performance for various
study modules are listed in the curricula,
which are annually revised by the Polytechnic. The principal lecturer of each study module further defines the module’s
content, demands for performance, and
evaluation criteria.
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The curriculum states whether a study
unit is compulsory, elective, or optional.
A student may include in his/her degree
programme study units from other degree
programmes or from other educational
institutions, so long as these study units
are recognised by the Polytechnic. Study
units completed by a student are only
counted towards the degree programme
/ specialisation line the student has been
admitted to, unless the Polytechnic for
exceptional reasons allows the student
to pursue a second degree or qualification.
Study units of the Common Basic Studies
can be taken with any degree programme in the Polytechnic.
Study Time
When calculating study time, 40 Finnish
credit units (60 ECTS units) in a curriculum correspond to one academic year of
full-time studying. In adult education and
with transfer students theoretical study
time depends on both the extent of the
curriculum and the study schedule for the
group. The actual study time for transfer
students depends on the extent of the
personal study plan and the study
schedule. If a student is unable to complete his/her studies on schedule, he/she
has to present a personal plan for completing the remaining study units. If the student is unable to finish his/her studies
within one year after the scheduled completion date, he/she has to apply for an
extended right to study according to institution-specific regulations. An adult education student has to complete his/her
studies within a year after the scheduled
completion date.
Registration for Attendance
A student has to file a registration for at-

tendance or non-attendance at the beginning of each semester as instructed by
the Polytechnic. Non-attendance can be
discontinued by filing for attendance at
the beginning of the following semester.
A student who fails to register either for
attendance or non-attendance will lose
his/her right to study at the polytechnic.
When applied for, the right to study can
be reinstated from the beginning of the
following semester.

ting a passing grade the student can try
to improve his/her grade once. The exam
has to be retaken within two semesters
after the completion of the study module
if the same demands for performance
and assessment criteria are to be applied.

Taking a Degree
A student will obtain a polytechnic degree
once he/she has acceptably passed all
the study modules of the confirmed curriculum and has passed the maturity test.

Awarding a degree complies with the statute 256/1995, clause 13.

With the Polytechnic’s approval the student has the right to include in his/her
degree additional study modules outside
the confirmed curriculum.
The polytechnic may also accredit or include in the degree study modules completed in another polytechnic, university or
other educational institution in Finland or
abroad.
Assessment and Certificates
Polytechnic study module assessment
scale is as follows: Fail (0), Satisfactory
(1-2), Good (3-4), Excellent (5). Study
modules can also be assessed: Passed/
Failed.

The appeal procedure for study module
assessment follows the legislation for
polytechnic education statute 256/1995.

Student Selection
Students are selected for the degree programmes and specialisation lines in accordance with the Ministry of Education
resolutions. Admittance of students, entry requirements and selection methods
comply with the polytechnic education
legislation Act 255/1995, Act 1060/1998
and statute 256/1995.
The Polytechnic admits students to individual study modules or to degree programmes. Degree programme students
have the first call on participating in study
modules.
Effective
These Degree Regulations became effective on August 1, 2001.

Accreditation is based on directions given in Rovaniemi Polytechnic Degree
Regulations concerning taking a degree,
assessment, and certificates.
Accreditation – whether it be substituting
for study attainments, or adding an achievement completed elsewhere to free-choice electives– is always based on a written application, the resolution of which is
then filed. Study units less than one Finnish credit unit in extent cannot be accredited.
Accreditation application forms and
instructions are available at the Polytechnic. The Polytechnic discretionarily
decides the extent, in which achievements are accredited as part of a degree
programme. The achievements are then
entered in the record of credits. Accreditation application for previous studies is
to be filed during the first semester. The
student applies for accreditation for study units or work experience and substantiates the content and extent of the achievements he/she applies accreditation for.
1. Comprehensive or Secondary education achievements cannot be accredited
in the Polytechnic. Students, who have
completed polytechnic courses as part of
their Senior Secondary, Vocational Senior Secondary or experimental youth level programmes, are an exception.

Study module demands for performance
and assessment criteria are notified of in
the curriculum. For special reasons the
Polytechnic may also use other assessment methods and scales for a study
module assessment.

2. Post-secondary level vocational education that has study modules matching
the degree programme objectives can be

After failing and exam a student has the
right to retake the exam twice. After get-
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YHTEISET OPINNOT
used to substitute for study modules or
study units within the degree programme.
3. University grades, as well as university level study attainments completed at
university summer courses, open college,
folk high school or elsewhere, can be
accredited if the demands for performance of these attainments match with those of study modules or study units within
a polytechnic degree programme.
4. A study attainment completely substituting for a polytechnic study module is
then entered in the record of credits. The
grade received for the substitutive attainment can be used as part of the assessment for the study module.
5. In free-choice electives the student
may include studies completed at other
polytechnics or universities, domestic or
foreign, or other study attainments that
match with the requirements set for the
free-choice electives at Rovaniemi Polytechnic. Incorporating foreign studies in
a polytechnic degree has to comply with
Rovaniemi Polytechnic Degree Regulations as well as the student exchange
regulations and the international principles for recognition of degrees.

6. The grade and time of completion of
previous studies is taken notice of when
considering accreditation. The time of
completion is paid particular attention to
in fields that develop fast. Substituting a
Bachelor’s thesis from one polytechnic
degree programme for another can only
be considered for special reasons.
7. Only such previous work experience
can substitute for study modules or practical training that is accordant with the
objectives of a degree programme and
from which the student has a specified
letter of reference. When substituting
work experience for a study module, the
student does not receive a grade for that
module. It is, therefore, recommended
that the student takes a practical exam
when substituting work experience for
theoretical studies.
8. An achievement has to meet the standard and quality requirements and it can
only be accredited once.

4. YHTEISET OPINNOT
RAMKIN YHTEISET
PERUSOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä perusopinnoista 6
ov on pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia.
Jokaisen opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten perusopintojen luettelo ja aikataulu esitellään sivulla 67.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen yhteisiin perusopintoihin
tehdään opintorekisterin opiskelijaliittymässä WinhaWillessä osoitteessa
vvv.ramk.fi/winhawille/wille.asp
Ilmoittautumisaika on 9.9.-30.9.2003.
Poikkeuksena 1. jaksolla alkaville kieliopinnoille ilmoittautumisaika on 9.9.15.9.2003 (esitellään sivulla 54).
Opiskelijat hyväksytään opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen
on sitova. Mikäli opiskelija ei osallistu
opintojaksolle, jolle hän on ilmoittautunut,
opintojakson arvosanaksi merkitään ’hylätty’. Ilmoittautumisen voi perua pätevästä syystä ennen opintojakson alkamista.
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OPINTOKOKONAISUUS
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tutustuu Rovaniemen ammattikorkeakouluun oppimisympäristönä ja
pohjoisen alueen kulttuuriin. Hän ymmärtää omakohtaisen ja jatkuvan tiedonhankinnan ja -hallinnan merkityksen. Vaihtoehtoisissa opinnoissa hänellä on mahdollisuus kehittää itsetuntemustaan, harjaantua ryhmätyötaidoissaan, tutustua
työelämän muutoksiin ja vieraisiin kulttuureihin.
Opinnot toteutetaan sisällöllisesti samoina kaikilla koulutusaloilla. Osa opetuksesta tapahtuu kaikille opiskelijoille yhteisenä.
Pakolliset opintojaksot
0001M
Tutkiva oppiminen
2 ov
0001B
Pohjoinen ympäristö
ja lappilaisuus
2 ov

1 lv
2 - 3 lv

Vaihtoehtoiset opintojaksot
0001C
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot
työelämässä
2 ov
2 - 3 lv
0001D
RAMKista maailmalle 2 ov 1 sl – 2 sl
0001E
Muuttuva työelämä
2 ov 2 sl / 2 kl
0001L
Tilastomatematiikka
2 ov
1 - 2 lv
1104T
Kansainvälinen käytösja tapatietous
2 ov
1 - 2 lv
0001N
Tutkimusmenetelmät 2 ov
2 kl
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YHTEISET OPINNOT
3212A
Elämysten tuottaminen 2 ov
0001S
Markkinointi.
Case RAMK
2 ov

Pakolliset opintojaksot
0001M
Tutkiva oppiminen

2 ov

1 lv

Opintojakson tavoite
Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun
oppimisympäristöön, opintojen luonteeseen, tavoitteisiin, rakenteeseen ja sisältöihin. Opiskelija kehittyy oppijana itseohjautuvaksi: suunnittelee opiskeluaan sekä
tutkii ja arvioi kriittisesti oppimistaan ja
opiskelutaitojaan. Hän ymmärtää omakohtaisen jatkuvan tiedonhankinnan ja hallinnan merkityksen osana oppimisprosessia sekä oman ammattitaitonsa kehittämistä. Hän osaa arvioida ja käyttää kriittisesti tiedonlähteitä ja saamaansa informaatiota sekä osaa liittää valitun informaation tietopohjaansa ja käyttää sitä
tavoitteisiinsa nähden laadukkaasti ja
eettisesti oikein. Opiskelija oppii käyttämään tieteellisin menetelmin tuotettua tietoa.
Opintojakson sisältö
Osio 1, Oppimaan oppiminen
Osio 2, Tiedonhankinnan perusteet
Opetusmuodot
Opintojakso toteutetaan verkko-opiskeluna www-oppimisympäristössä sekä lähiohjauksena. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää tietokoneen käytön perustaitoja. Opiskelijalle järjestetään ohjattu
tutustuminen sähköisiin oppimisympäristöihin ennen jakson alkamista. Opintojakso toteutetaan kaksi kertaa lukuvuodes-
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sa; ensimmäinen toteutus alkaa jakson
2 alussa ja päättyy jakson 3 lopussa.Toinen toteutus alkaa jakson 4 alussa
ja päättyy jakson 5 lopussa. Opiskelija ilmoittautuu jommallekummalle toteutukselle. Toteutuksen päätyttyä oppimisympäristö sulkeutuu. Uusintamahdollisuudesta tiedotetaan toteutuksen päätyttyä
opintotoimiston kautta.

0001B
Pohjoinen ympäristö
ja lappilaisuus
2 ov

Opintojakson arviointi
Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien
ja opiskelijoiden osallistumisen (verkkokeskustelut, etä- ja lähitutorointi) perusteella. Opintojakso arvioidaan asteikolla
hyväksytty - hylätty.

Sisältö
Pohjoinen luonto ja kulttuuri, pohjoinen
elin- ja toimintaympäristö.

Oppimateriaali
Lindberg, Julian 1998. Oppimaan oppiminen -opas oppimistaitojen kehittämiseen. Painosalama Oy. Turku.
Tynjälä, Päivi 1999. Oppiminen tiedon
rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tammerpaino
Oy. Tampere.
Ylänne, S., Lonka, K., Slotte, V. 2001.
Aiotko opiskelijaksi? Oy Edita Ab. Helsinki.
Novak, J, Gowin, B. 1996. Opi oppimaan.
Tammerpaino Oy. Tampere.
Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen,
L. 1999. Tutkiva oppiminen: Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. WSOY.
Juva.
Härkönen, P. 1999. Portfolio-käsikirja:
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ammatillinen kasvu. Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto. Helsinki.

Tavoite
Opiskelija ymmärtää pohjoisen kulttuurin,
luonnon ja yhteiskunnan erityispiirteiden
vaikutukset omaan toimintaansa ja eri toimintaympäristöihin.

Opetusmuoto
Opintojakso toteutetaan verkko-opiskeluna jaksolla 2-3 ja jaksolla 5-6. Opiskelija
ilmoittautuu jommallekummalle toteutukselle. Toteutuksen päätyttyä oppimisympäristö sulkeutuu. Uusintamahdollisuudesta tiedotetaan toteutuksen päätyttyä
opintotoimiston kautta.
Oppimisympäristön kautta opiskelija tutustuu opintojakson sisältöön, oheismateriaaliin, saa verkkotutorin ohjauksen ja
palauttaa tehtävät.
Arviointi
Opintojakso arvioidaan oppimistehtävän
perusteella arvosanoilla 0 – 5.

Vaihtoehtoiset
opintojaksot
0001C
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
2 ov
2 sl/2 kl
Tavoite
Opiskelija lisää itsetuntemustaan ja itsensä hyväksymistä. Hän rohkaistuu käyttämään omaa luovuuttaan. Hän oppii ymmärtämään ryhmäprosessia ja harjaantuu ryhmätaidoissa.
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2 - 3 lv

Sisältö
Itseksi tulemisen prosessi. Luovuuden
lähteet ja esteet. Luovuus antautumisena ja hallintana. Olemisen dynamiikka.
Uusien toimintatapojen haltuunotto. Itseilmaisu- ja kuuntelutaidot. Ryhmän kehitysvaiheet ja ryhmädynamiikka.
Oppimateriaali
Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus
ja ajankohtaiset artikkelit.
Opetusmuodot
Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu
Arviointi
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja
harjoituksissa sekä hyväksytty harjoitustyö/tentti. Arviointi asteikolla hylätty - hyväksytty.
0001D
RAMKista
maailmalle

2 ov

1 sl/1 kl/2 sl

Tavoite
Opiskelija perehtyy Rovaniemen ammattikorkeakoulun kansainväliseen toimintaan. Opiskelija tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja tapoihin. Opiskelija saa perusvalmiuksia toimia monikulttuurisessa
ympäristössä. Opiskelija rohkaistuu kansainvälistymään, hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja kansainvälisille työmarkkinoille.
Sisältö
Korkeakoulun kansainvälinen toiminta ja
rahoitusjärjestelmät. Hakeutuminen kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Vieraat
kulttuurit. Kansainvälinen työmarkkinatietous. Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa olleiden opiskelijoiden esityksiä.
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Oppimateriaali
Ammattikorkeakoulun kansainvälisten
asioiden intranet-sivut. Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus ja sovitut ajankohtaiset artikkelit.
Opetusmuodot
Asiantuntijaluennot (36 h) suurryhmissä
ja itseopiskelu (44 h). HUOM! Itseopiskelutehtävänä ennen luentoja on tutustuttava intranetissä http://info.ramk.fi olevaan RAMKin kansainvälistä toimintaa
esittelevään materiaaliin ja laatia siitä lyhyt referaatti. Työ palautetaan ensimmäisellä luentokerralla kurssin vastuuhenkilölle.
Arviointi
Aktiivinen osallistuminen luennoille (läsnäolovelvollisuus viisi kertaa kuudesta)
sekä hyväksytty itse-opiskelutehtävien
(etukäteistehtävä, englanninkielinen CV)
ja kokeen tekeminen. Arviointi asteikolla
hyväksytty / hylätty.
0001E
Muuttuva työelämä

2 ov

2 sl/2 kl

Tavoite
Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten
muutosten vaikutukset työelämään ja
osaa suhteuttaa ammattialansa ja oman
työuransa niihin. Hän osaa analysoida työelämän ristiriitoja ja jännitteitä. Hän omaksuu uudet ammattitaitovaatimukset. Hän
osaa selvittää yrittäjyyden yleisiä ja henkilökohtaisia mahdollisuuksia ja esteitä.

YHTEISET OPINNOT

Yhteiskunnan taloudelliset ja sosiaaliset
tekijät, modernit työmarkkinat
Yrittäjyys
Ammattiyhdistysliikkeen rooli
Oppimateriaali
Luennot ja siellä jaettava materiaali - yhteinen ov
Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus
ja ajankohtaiset artikkelit - koulutusaloittainen ov
Opetusmuodot
Asiantuntijaluennot suurryhmissä 1 ov
(kaha:lla), 2 kertaa/lukuvuosi - RAMKin
yhteinen ov
Pienryhmäopetus koulutusaloittain 1 ov
Arviointi
Aktiivinen osallistuminen luennoille (80 %
läsnäolovelvoite) sekä
Yhteinen ov - tehtävän hyväksytty suorittaminen
Koulutusaloittainen ov - arviointi asteikolla 0 - 5
0001L
Tilastomatematiikka 2 ov

Tekniikan ja liikenteen alalla suositellaan
sähkötekniikan opiskelijoille erillistä pakollisiin opintoihin kuuluvaa Todennäköisyys ja tilastot-opintojaksoa. Jos se on
suoritettu, niin tätä tilastomatematiikan
opintojaksoa ei voi enää sisällyttää opintoihin.
Arviointi
Todennäköisyyslaskennan koe + tilastoharjoitustyö + aktiivisuus. Itsenäinen laskuharjoitusten tekeminen on keskeistä
menestymiselle. Arviointi suoritetaan asteikolla 0 - 5.
1104T
Kansainvälinen käytös- ja
tapatietous
2 ov

Tavoite
Opiskelija tutustuu hyviin käyttäytymissääntöihin niin kotona, lähipiirissä kuin liike-elämässäkin. Hän saa valmiuksia etiketin mukaiseen käyttäytymiseen Suomessa ja ulkomailla, etenkin työelämän
eri tilaisuuksissa ja edustustilaisuuksissa.

1 - 2 lv

Tavoite
Tilastotieteellisen yleisnäkemyksen
omaksuminen, ongelmien hahmotuskyvyn harjaannuttaminen ja tietokoneohjelmiin tutustuminen.

Sisältö
Tilasto-opin peruskäsitteet
Diskreetit ja jatkuvat todennäköisyysjakaumat
Sisältö
Työmarkkinat tänään ja huomenna (jous- Todennäköisyyskäsitteitä
tavuus, työvoimarakenteen muutos, työn- Kombinaatio-oppia
Hypoteesien testausta
jaon muutos)
Menestyvä työyhteisö (fyysis-psyykkinen Korrelaatio ja regressio
Harjoitustöitä tietokoneella
kuormitus)

Sisältö
Tervehtiminen, puheet, käyntikortti
Pukeutuminen
Isäntänä/emäntänä toimiminen
Kutsuilla ja ruokapöydässä
Kansainvälistä tapakulttuuria
Erikoisruokia ja kansainvälisiä ruokakulttuureja
Oppimateriaali
Käytöskirja, esim. Lassila, S. 1997. Käytöksen kultainen kirja : hyvät tavat - luonteva käytös. Juva: WSOY.
Tuntimuistiinpanot
HUOM! Opintojen aikana harjoituspäiväl-
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1 - 2 lv

linen hotelli Oppipojassa (20 €), jonka
jokainen maksaa itse.
Arviointi
Aktiivinen läsnäolo tunneilla, luentokuulustelu, essee.
Arviointiasteikko 0 – 5.
0001N
Tutkimusmenetelmät 2 ov

2 kl

Tavoite ja sisältö
Perehtyminen erilaisiin tutkimusmenetelmiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin,
kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusaineistojen keruuseen sekä aineistojen käsittelyn perusteisiin, tulosten tulkintaan ja raportointiin.
Oppimateriaali
Osoituksen mukaan, esim. Alasuutari, P.
1994. Laadullinen tutkimus. Vastapaino.
Jyväskylä. 281 s.
Hallikainen, V. 2000. Numeeristen aineistojen käsittelyn perusteita SPSS tilastoohjelmalla. Opetusmoniste.
Ranta, E., Rita, H. & Kouki, J. Biometria.
Yliopistopaino. Helsinki. 569 s.
Opetusmuodot
Luennot, harjoitustehtävät ja itseopiskelu.
Opetusjärjestelyt
Luennot
Harjoitukset
Itsenäinen opiskelu

40 h
20 h
20 h

Arviointi
Hyväksytyt loppukokeet ja harjoitustyöt.
Arviointi asteikolla hylätty – hyväksytty.
Edeltävät opinnot
Tilastotieteen perusteet, Tutkiva oppiminen
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3212A
Elämysten tuottaminen

2 ov

Tavoite
Opiskelija oivaltaa elämysten merkityksen eri businessalueilla. Hän ymmärtää
elämyksen käsitteenä ja sen mitä se voi
tarkoittaa eri alueilla.
Hän ymmärtää tunteiden merkityksen ihmisen käyttäytymisessä ja toiminnassa.
Miten eri tavoin koemme elämykset?
Mikä itse asiassa on elämys?
Painotus on lappilaisessa toimintaympäristössä toteutettavissa elämystuotteissa.
Sisältö
Elämystalous, elämystuotteet, elämykselliset kokemukset, tunteet ihmisen käyttäytymisessä.
Oppimateriaali
Pine, J. II & Gilmore, J. H. 1999. The
Experience Economy. James School
Press.
Borg, Kivi & Partti. 2002. Elämyksestä
elinkeinoksi. WSOY.
Muu jaettava materiaali.
Opetusmuodot
Tuntityöskentely, elämystuotteen suunnittelu, toteutus ja kokeminen.
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saation markkinointiin ja henkilökohtaiseen myyntityöhön. Hän oppii markkinoinnissa tarvittavia valmiuksia.
Sisältö
Asiantuntijaorganisaation markkinoinnin
erityispiirteet ja oman osaamisen markkinointi. Case RAMK: henkilökohtainen
myyntityö, vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen kehittäminen, Rovaniemen ammattikorkeakoulun palvelut. Kurssiin kuuluu
itsenäistä työtä sekä teoriaosuuden aikana että käytännön kurssiosuudessa osallistumalla messu- ja myynninedistämistapahtumiin.
Opetusmuodot
Luennot, oppimistehtävät, itsenäinen
työskentely, kirjalliset ja suulliset harjoitukset.
Oppimateriaali
Kurssin aikana jaettava aineisto.
Arviointi
Näyttökoe ja aktiivinen osallistuminen
kurssin sekä teoria- että käytännöntoteutukseen. Teoriatunneille osallistumisvelvollisuus 80 %.

Sisältö
Viestintä: Viestintäteorioita, viestintäkulttuuri.
Suullinen viestintä: Puheviestintätaitojen
kehittäminen ja arviointi, keskustelutaito,
alustuksen ja tiedottavan puheenvuoron
suunnittelu ja pitäminen.
Kirjallinen viestintä: Asiatyylinen teksti,
esseen, muistion, raportin ja referaatin
laatiminen sekä tekstianalyysi.
Oppimateriaali
Kunelius Risto, Viestinnän vallassa (osittain)
Kivikuru Ullamaija ja Kunelius Risto
(toim.), Viestinnän jäljillä (osittain).
Opetusmuodot
Luennot
Suullisen ja kirjallisen viestinnän harjoitukset.
Arviointi
Aktiivinen osallistuminen.
Suullisen ja kirjallisen viestinnän harjoitusten hyväksytty suorittaminen.
Essee.
Arviointi
Asteikolla 0 - 5.

OPINTOKOKONAISUUS
Arviointi
Aktiivinen osallistuminen ja raportti 0 - 5
HUOM! Opintojakson omakustannushinta on 10 €/opiskelija (maksetaan opintojakson alkaessa).
0001S
Markkinointi. Case RAMK

2 ov

Tavoite
Opiskelija perehtyy asiantuntijaorgani-

Vaihtoehtoiset
kieliopinnot
0002B

0002
KIELIOPINNOT
2 - 4 OV 1 - 4 LV
Pakollinen opintojakso
0002A
Viestintä
2 ov

1 lv

Tavoite
Opiskelija perehtyy viestinnän käsitteisiin.
Hän hallitsee opiskelussa ja työelämässä tarvittavat perusviestintätaidot.

Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii uuden vieraan kielen alkeet tai vahvistaa englannin, ruotsin tai
suomen kielen taitoaan. Englannin ja
ruotsin tukikursseilla opiskelija oppii keskeiset rakenteet ja kartuttaa sanavarastoaan. Uuden vieraan kielen alkeis- ja
jatkokursseilla opiskelija oppii kielen perusrakenteet ja tutustuu kielialueen kult-
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2 - 4 ov 1 - 4 lv

tuuriin. Hän tulee toimeen uudella kielellä jokapäiväisen elämän tilanteissa, hän
ymmärtää ja osaa käyttää helppoa puhekieltä. Viittomakielen kurssilla opiskelija perehtyy kuurojen käyttämään viittomakieleen sekä viitottuun puheeseen.
Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson yhteydessä.
Opetusmuodot
Lähiopetus ja itsenäinen työskentely, parija ryhmätyöt, suulliset ja kirjalliset harjoitukset.
Arviointi
Kirjallinen ja mahdollisesti myös suullinen
tentti, kirjalliset harjoitukset ja aktiivinen
osallistuminen (80 %:n läsnäolo). Arviointi
asteikolla 0 - 5.
Tukikurssit
Opiskelija kertaa ja vahvistaa englannin/
ruotsin/suomen kielen taitoa suoriutuakseen oman alansa kieliopinnoista. Ammatillisen tutkinnon suorittaneille ja ylioppilaille on omat tukikurssiryhmät.
Tukikurssit
0002B
Englanti / tukikurssi
0002C
Ruotsi / tukikurssi
0002X
Suomi / tukikurssi

2 ov
2 ov
2 ov

Alkeis- ja jatkokurssit
Alkeis- ja jatkokursseilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja kielialueen kulttuuria. Opiskelija pystyy kommunikoimaan
arkipäivän kielenkäyttötilanteissa. Osa
alkeis- ja jatkokursseista toteutetaan englannin kielellä.
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Jaksolla 1 alkaville kieliopinnoille ilmoittautuminen poikkeuksellisesti jo 9.15.9.2003 WinhaWillessä.
Alkeiskurssit
0002D
Saame / alkeet
2 ov
0002E
Norja / alkeet
2 ov
0002F
Saksa / alkeet
2 ov
0012A
German for
Beginners 1
2ov, alkaa jaksolla 1
0002G
Ranska / alkeet
2 ov, alkaa jaksolla 1
0002Y
French for
Beginners 1
2 ov, alkaa jaksolla 1
0002H
Venäjä / alkeet
2 ov, alkaa jaksolla 1
0002K
Espanja / alkeet
2 ov
0012D
Spanish for
Beginners 1
2 ov, alkaa jaksolla 1
0002I
Viittomakieli / alkeet
2 ov
Jatkokurssit
0002L
Saame / jatko
2 ov
0002M
Norja / jatko
2 ov
0002N
Saksa / jatko
2 ov
0012B
German for Beginners 2
2 ov
0002O
Ranska / jatko
2 ov, alkaa jaksolla 1
0012C
French for Beginners 2
2 ov
0002P
Venäjä / jatko
2 ov, alkaa jaksolla 1

0002S
Espanja / jatko
2 ov, alkaa jaksolla 1
0012E
Spanish for Beginners 2
2 ov
0002Q
Viittomakieli / jatko
2 ov

RUOTSIN SUULLINEN JA
KIRJALLINEN TAITO
Opintojakso
0000B
Ruotsin kielen suullinen ja
kirjallinen taito
Asetus ammattikorkeakouluopinnoista
(352 / 15.5.03) määrittelee, että opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon
sisältyvissä opinnoissaan tai muulla tavoin osoittaa saavuttaneensa sellainen
suomen tai ruotsin kielen taito, joka vaaditaan valtion virkamiehiltä korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella (laki 149/22) ja joka
ammatin harjoittamisen ja ammatillisen
kehityksen kannalta on tarpeellinen
Tutkinto Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito on tarkoitettu Rovaniemen
ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tutkinnon suorittaminen on pakollinen niille
opiskelijoille, joilla on opinnoissaan vähemmän kuin 2 opintoviikkoa ruotsia.
RAMKin yhteisiin vaihtoehtoisiin kieliopintoihin kuuluvia ruotsin tukikursseja (2 ov)
ei oteta huomioon.
Tutkinto koostuu kirjallisesta ja suullisesta
osuudesta, joiden aihepiirit liittyvät läheisesti työelämään ja opiskeluun. Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla tyydyttävä/hyvä. Jos tutkinto ei mene läpi, uusitaan kaikki osiot.

YHTEISET OPINNOT
Jos opiskelija ei osallistu ruotsin kielen
suulliseen ja kirjalliseen tutkintoon, hänen
tutkintotodistukseensa tuleva arvosana
muodostuu perus- ja/tai ammattiopintoihin kuuluvista vähintään 2 opintoviikon
laajuisista ruotsin opintojaksoista seuraavasti: T1 ja T2 vastaavat tyydyttävää sekä
H3, H4 ja K5 hyvää arvosanaa. Mikäli
opintoihin kuuluu useampia ruotsin kielen opintojaksoja, arvosana määräytyy
niiden keskiarvosta. Jos opiskelija haluaa korottaa ammattikorkeakouluopintojensa perusteella ko. arvosanaa, hän voi
osallistua Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito –tutkintoon.

Koulutuspäällikkö hyväksyy muut kuin
RAMKin tarjoamat opinnot.

Tutkintoon ilmoittaudutaan WinhaWillen
kautta. Tutkinnon päivämäärät ja tentaattorit ilmoitetaan lukuvuoden alussa. Tutkinnon suorituksesta ei anneta virallista
todistusta eikä siitä kerry opintoviikkoja.

Ilmoittautuminen RAMKin yhteisiin vapaasti valittaviin opintoihin tehdään Winhawillessä. Ilmoittautumisaika on 9.9. –
30.9.2003. Opiskelijat hyväksytään opintojaksoille ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli opiskelija ei osallistu opintojaksolle, jolle hän
on ilmoittautunut, opintojakson arvosanaksi merkitään ’hylätty’. Ilmoittautumisen
voi perua pätevästä syystä ennen opintojakson alkamista.

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
RAMKissa jokaiseen tutkintoon sisältyy
10 opintoviikkoa vapaasti valittavia opintoja. Opinnot ovat osa opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Näiden
avulla opiskelija oppii tekemään omia
valintoja ja suuntaa opinnot oman kiinnostuksen mukaan.
Opiskelija voi valita vapaasti valittavia
opintoja omasta tai toisesta koulutusohjelmasta. Opinnot voivat kuulua koulutusohjelman normaalitarjontaan, esim. toisen suuntautumisvaihtoehdon opinnot, tai
ne voivat olla koulutusalan tai koko ammattikorkeakoulun tarjoamia yhteisiä vapaasti valittavia opintojaksoja. Vapaasti
valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös
toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta.
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RAMKin yhteiset vapaasti valittavat opinnot on tarkoitettu kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tarjonta on pyritty
tekemään mahdollisimman monipuoliseksi. Opinnot on suunniteltu viiteen moduuliin: yrittäjyys, tietotekniikka, terveysja hyvinvointi, vieraanvaraisuus sekä
luonnonvarat ja ympäristö. Vapaasti valittavat opinnot on suunniteltu niin, että
moduulista on mahdollista (mikäli tilaa riittää) suorittaa 2 - 10 opintoviikkoa. Opintojen aikataulu esitellään sivulla 67.

Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opintojaksot:

Yrittäjyys
2120A
Yrittäjyys ammattina

2 ov

Tavoite
Opiskelija osaa arvioida omia henkilökohtaisia ominaisuuksiaan ja valmiuksiaan
yrittäjänä sekä havaita omat kehittymistarpeensa sekä suunnitella pitkäjänteisesti osaamisensa ja yrittäjätaitojensa
kehittämistä.
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Sisältö
Perehtyminen oman alan yrittäjyyteen ja
alalla toimiviin yrityksiin kiinteässä yhteistyössä yrittäjien kanssa, omien yrittäjäominaisuuksien testaaminen.
Toteutus
Yhdessä sovitun erillisen aikataulun mukaisesti.
Arviointi
Aktiivinen osallistuminen ja oppimispäiväkirja. Hyväksytty/täydennettävä
2120B
Ideasta liiketoiminnaksi

2 ov

Tavoite
Opiskelija ymmärtää liikeidea käsitteen
merkityksen. Hän tietää kuinka löytää ja
kehittää oma liikeidea. Hän osaa tarkastella kriittisesti omaa liikeideaansa, visioida sen tulevaisuutta ja verrata sitä alalla jo toimiviin yrityksiin. Opiskelija osaa
muokata alustavan liiketoimintasuunnitelman itselleen sopivaksi työkaluksi.
Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä
oman valmiin liikeidean olemassaoloa.
Sisältö
Liikeidean lähtökohtien tarkastelu, liikeidean laatiminen ja sen esittely ryhmälle.
Toteutus
Yhdessä sovitun erillisen aikataulun mukaisesti.
Arviointi
Portfolio hyväksytty/täydennettävä
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2120J
Business Plan –Workshop 2 ov

5350A
Kiinteistöliiketoiminta

Tavoite
Opiskelija hahmottaa yrityksen toiminnan
kokonaisuutena. Hän laatii täsmennetyn
liiketoimintasuunnitelman ja osaa sen
perusteella suunnitella yrityksen eri osaalueita kuten taloutta, markkinointia, tuotteiden ja palveluiden tuotantoa sekä resurssien käyttöä.

Tavoite
Perehdyttää opiskelija kiinteistökaupan ja
-välityksen säädöksiin ja käytäntöihin.

Sisältö
Tarkennettu liiketoimintasuunnitelma ja
workshop-työskentely. Ryhmäkeskustelut, joissa esitellään ja perustellaan liiketoimintasuunnitelmassa esitetyt valinnat
ja ratkaisut sekä suunnitelman käytännön
toteutukseen liittyviä kysymyksiä.
Toteutus
Yhdessä sovitun erillisen aikataulun mukaisesti.
Arviointi
Liiketoimintasuunnitelma ja sen esittely
Hyväksytty/täydennettävä
2120D
Businessculture

Sisältö
Kiinteistöjen ja huoneistojen kauppa, kiinteistönvälittäjän toimenkuva, tehtävät ja
vastuut, kiinteistökaupan verotus, kiinteistöjen arviointi. Rakennusvirheet ja -vauriot sekä niiden mekanismit. Rakennuksen kunnon arviointimenetelmät. Asuntokaupan kuntotarkastusmalli.
Oppimateriaali
Luennot ja luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Suositeltava kirjallisuus: Kasso
Matti: Asunto- ja kiinteistökauppa (1998
tai uudempi)
Opetusmuodot
Luennot ja luentojen yhteydessä sekä
osin omatoimisesti tehtävät harjoitukset
Arviointi
Tentti ja harjoitustöihin osallistuminen.
Arviointiasteikko 0 – 5.

2 ov

Arviointi
Tentti ja harjoitukset
Arviointiasteikko 0 – 5.
5250A
Java-ohjelmointi

2 ov

Tavoite
Oppia Java-kielen perusrakenteet ja
ominaisuudet, kielen erilaiset käyttömahdollisuudet sekä rajoitukset ja kyetä toteuttamaan yksinkertaisia Java-ohjelmia
erityisesti www-selainympäristöön (ns.
Java-Applettejä). Kurssin suorittanut opiskelija tuntee myös olio-ohjelmoinnin alkeet ja ymmärtää Javan luokkakirjastojen merkityksen ohjelmoinnissa.
Sisältö
Javan peruskielioppi kuten tietotyypit, lauserakenteet ja notaatio (syntaksi)
Java-luokat ja periytymisen käsite
Oliot ja luokat
Java-appletit eli Javan Web-sovellukset
Graafiset käyttöliittymät
Grafiikka
Tapahtumakäsittely
Moniajo
Johdatus Java-animaatioihin
Multimedia vs. Java

Tietotekniikka
Tavoite
Tutustuminen eri maiden kulttuureihin ja
liike-elämän toimintatapoihin.
Sisältö
Kulttuurin käsite, eri kansalliset kulttuurit
ja niiden edustajien tapaamiset, yrittäjien
kokemukset kansainvälisessä kaupassa.
Arviointi
Arviointi asteikolla 0 – 5.

2940R
Toimiston työvälineohjelmat

2 ov

Tavoite ja sisällöt
Opintojaksolla perehdytään MS Officetyövälineohjelmiin ja niiden soveltamiseen
käytännön työssä. Jaksolla käsitellään
tekstinkäsittelyohjelman (Word), taulukkolaskentaohjelman (Excel) ja esitysten
tuottamisen työvälineen (PowerPoint) peruskäyttö käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla.
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2 ov

Oppimateriaali
Yksi Java-kirja, joka ilmoitetaan kurssin
alkaessa. Luentomonisteita.
Opetusmuodot
Teoria (n. 20 %). ATK-luokka-harjoituksia (n. 50 %). Omakohtaista itseopiskelua/etäopiskelua (n. 15 %). Koe ja harjoitustehtävä (n. 15 %). Lähiopetustunteja
yhteensä 40 h. Omakohtaista työskentelyä n. 30-40 h.
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Arviointi
Loppukoe ja harjoitustyö, jossa luotava
yksinkertainen Java-sovellus.
Arviointiasteikko 0 – 5.

YHTEISET OPINNOT

Arviointi
Kurssi arvioidaan asteikolla 0 - 5.
5205E
Tietoliikennetekniikan perusteet 2 ov

2329E
Access-tiedonhallinta

2 ov

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisen
tietokantajärjestelmän työvälineohjelmalla (Access). Tietojärjestelmän toimintojen
ja tietosisällön suunnittelu ja toteutus.
Taulut ja niiden väliset yhteydet, kyselyt,
lomakkeet ja raportit. Käyttöliittymän rakentaminen.

Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa käsityksen tietoliikennetekniikan sisällöistä ja tuntee sen merkityksen. Opiskelija omaa perustiedot signaalien käsittelystä ja ymmärtää niiden merkityksen tietoliikenteessä.
Arviointi
Kurssi arvioidaan asteikolla 0 - 5.

kun asiakkaana kehitysvammainen, liikuntavammainen, näkö- tai kuulovammainen, puhevammainen, psyykkisesti
sairas tai dementoituva asiakas. Haasteelliset asiakastilanteet (esim. väkivaltaisuus, perheväkivalta, perheriita, aggressiivisuus, päihtymys, huumeiden käyttö)
ja niiden taustat yhteiskunnalliselta kannalta. Omien tunteiden tunnistaminen ja
käsittely; omat voimavarat sekä tiedon ja
tuen haku. Suhtautuminen erilaisiin vähemmistöihin ja kulttuureihin (esim. etniseen vähemmistöön, seksuaaliseen vähemmistöön, vammaisiin).
Oppimateriaali
Jakson aikana sovittava kirjallisuus, tietolähteet ja harjoitteluvälineet.

Terveys ja hyvinvointi

Arviointi
Tentti ja harjoitukset
Arviointiasteikko 0 – 5.

6107E
Haasteelliset asiakkaat

5250C
Elektroniikan perusteet

2 ov

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla
on perustiedot elektroniikassa käytettävistä passiivisista ja aktiivisista peruskomponenteista, kuten vastukset, kondensaattorit, kelat, diodit ja transistorit sekä
em. peruskytkennöistä.
Sisältö
Opintojakson aikana perehdytään elektroniikassa käytettyihin peruskomponenttien toimintaan, niiden käytettävyyteen eri
sovelluksissa, elektronisten piirien yhteensovittamiseen ja tekijöihin, jotka vaikuttavat piirien ominaisuuksiin. Lisäksi
tutustutaan elektronisten laitteiden lohkokaavioihin.

2 ov

Tavoite
Opiskelija oppii kohtaamaan ja palvelemaan asiakkaita yksilöinä ja ryhmänä
niin, että hän ottaa huomioon heidän erityistarpeensa. Hän huomioi erityistarpeiden vaatimukset ympäristölle. Opiskelija
lisää tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia
valmiuksia vähemmistöjä kohtaan ja ymmärtää erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Opiskelija motivoituu edistämään työssään ihmisten yhteiskunnallista tasa-arvoa ja sosiaalista osallisuutta.
Opiskelija vahvistuu erilaisuuden siedossa ja omien tunteiden käsittelyssä tilanteissa, jotka hän kokee haasteellisina.
Sisältö
Tutustutaan erilaisiin asiakkaisiin ja asiakastilanteisiin, selvitetään tilanteiden
taustalla olevia tekijöitä ja harjoitellaan
toimintaa käytännössä. Hyvä palvelu ja
erityistarpeiden huomiointi esim. silloin

Opetusmuodot
Lähiopetus 40 tuntia, itsenäinen työskentely 40 tuntia. Luennot, harjoitukset, pienryhmätyöskentely, oppimistehtävät. Lähiopetustunneilla läsnäolo 90 %.
Toivomuksia jaksolla käsiteltävistä asioista ja erityisryhmistä voi esittää vielä n.
kuukausi ennen jakson alkua. Sähköpostiosoite: taimi.tolvanen@ramk.fi
Arviointi
Arviointiasteikko 0 – 5.
6105K
Kaamoksesta valoon

Tavoite
Opiskelija tiedostaa itsestään huolehtimisen merkityksen fyysisen ja psyykkisen
jaksamisen edellytyksenä.
Sisältö
Stressiteoriat. Stressireaktiot. Psyykkisen
kuormituksen eri tekijät. Tiedostetut stres-
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2 ov

sinhallintakeinot. Rentoutumismenetelmät.
Oppimateriaali
Sovitaan oppijaksolla.
Arviointi
Oppijakson suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen ja harjoituksiin.
Arviointiasteikko 0 – 5.
0005Ä
First Aid

2 ov

Aim
The student recognises the immediate
first aid needs, and is able to give effective first aid to children and adults in different accident situations. The student is
also able to administer first aid in acute
attacks of illness. The student is motivated to maintain his/her first aid skills. The
student understands and is able to take
into consideration the special requirements of the northern environment. He/
she is able to make decisions and act
quickly in the cold and difficult winter conditions. He/she is able to treat hypothermia and frostbites. The student knows
how to maximise the preservation of human life through appropriate and adequate first aid treatment in the extreme northern climate.
Description
Northern environment and its influence
in human life and actions in unforeseen
events such as accidents.
Emergency aid, mechanism of injuries,
first aid in different injuries.
First aid, assessment and treatment, in
hypothermia and frostbite injuries.
Safe transportation of patient in difficult
winter conditions.
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Bibliography
British Red Cross. First Aid – manual:
Emergency procedures for everyone at
home, at work, or at leisure.
Finnish Red Cross. Emergency First Aid.
Teaching Methods
Lectures, practical exercises, independent studies
Assessment
Compulsory attendance. Practical First
Aid exercises.
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Opetusmuodot
Opetusmenetelminä käytetään toiminnallisia menetelmiä pyrkien hyödyntämään
ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Tehdään voimavarakartoituksia ja harjoitellaan ergonomisia työskentelytapoja.
Opetusjärjestelyt
Kurssi toteutetaan yhden lukukauden aikana siten, että lähijaksot ovat yhtenä viikonloppuna (pe-la) ja kahtena tiistaina,
yhteensä 32 h. Välitehtävät ovat 48 h laajuiset.

Oppimateriaali
Jakson aikana osoitettu materiaali.

Arviointi
Hyväksytty - hylätty

Oppimistilanteet
Käytännön harjoituksia 44 h, itseopiskelua 36 h.

110713
Viinitietouden perusteet

Arviointi
Aktiivinen osallistuminen käytännön harjoituksiin. Itseopiskelun toteuttaminen
annettujen ohjeiden mukaan. Arviointiasteikko hyväksytty – hylätty.

2 ov

Tavoite
Opiskelija hahmottaa tärkeimmät viininviljelyalueet. Hän tuntee viinien raaka-aineet, valmistustavat ja käytön. Hän osaa
arvioida viiniä aistinvaraisesti. Opiskelija
osaa hyödyntää tietojaan käytännön tilanteissa.

Vieraanvaraisuus
6107H
Työssä jaksaminen ja ergonomia2 ov
Tavoite
Opiskelija ymmärtää ihmisen kokonaisvaltaisuuden oman hyvinvointinsa lähtökohtana ja työssäjaksamiseen. Hän harjaantuu sosiaalisissa taidoissaan ja kehittää oppimisvalmiuksiaan kohti joustavaa ja dynaamista asiantuntijuutta. Lisäksi hän kehittää omia valmiuksiaan niin,
että hän osaa huomioida ergonomiset
työskentelytavat ja tunnistaa omat resurssinsa ja saa valmiudet kehittää niitä.
Sisältö
Perehtyminen ihmisen oman hyvinvoinnin kehittämiseen ja tiimityön merkitykseen edistääkseen työkykyään ja työssä
jaksamista. Kykenee tunnistamaan, arvioimaan ja kehittämään omia resurssejaan kehittääkseen työkykyään. Ryhmän
merkityksen ja kiinteyden lainalaisuuksiin
paneutuminen yhteistyön onnistumiseksi.
Oppimateriaali
Helin, K. 1998. Yhdessä menestymisen
taito. Innotiimi:Imatra.
Työfysioterapia 1997. Työterveyslaitos
Muu kurssilla annettu materiaali

Arviointi
Hyväksytty suoritus edellyttää lähijaksoille
osallistumista ja välitehtävien suorittamista. Arviointiasteikko hyväksytty – hylätty.

3229N
Juhlien järjestäminen

7120A
Liikunta työn ja opiskelun
vastapainona

Tavoite
Jakson jälkeen opiskelija osaa toimia tilaisuuden emäntänä tai isäntänä ja tietää tilaisuuksia suunnitellessaan ja tilatessaan, mistä tuotteista ja palvelukokonaisuuksista juhla koostuu sekä tietää
niiden hinnoittelun periaatteet.

2 ov

Tavoite
Opiskelija tutustuu erilaisiin sisä- ja ulkoliikuntamuotoihin. Hän oppii eri liikuntamuodoissa tarvittavia tietoja ja taitoja niin,
että hän pystyy löytämään itselleen mielekkään liikuntaharrastuksen. Hän huomaa liikunnan merkityksen henkisten ja
fyysisten resurssien lisääjänä.
Sisältö
Pallopelejä (lentopallo, koripallo, jalkapallo, korfpallo, ultimate, sähly, sulkapallo,
pöytätennis)
Kuntoliikuntaa ( sauvakävely, step-aerobic, circuit training, uinti, kuntotesti)
Maastohiihto (suksien huolto, perinteinen
ja luisteluhiihto)
Luistelu ja jääpelit
Yhteistoimintataidot

Sisältö
Juhlakokonaisuus
- tapa- ja etikettitietous
- ruoan ja juoman yhdistäminen
- uskonto, ruokakulttuuri, erikoisruokavaliot
- sisustustekstiilien huolto ja juhlatilojen
viihtyisyys
- tarjoilutavan valinta
- kannattavuuslaskenta
- puhtauspalveluiden suunnittelu ja tuottaminen kertaluonteisesti
- lupa- ja määräysasiat
- teeman mukaisen juhlan toteuttaminen
Opetusmuodot
Asiantuntijaluennot, tutustumiskäynti ja
harjoitukset.
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4 ov

Sisällöt
Viinimaantiede, tavallisimmat rypälelajikkeet, viininvalmistus (miedot ja väkevät),
viinityypit, viinin aistinvarainen arviointi ja
viinin valintaan vaikuttavia tekijöitä.
Oppimateriaali
Alkoholijuomien käsikirja 1 ja muu jakson alussa ilmoitettava materiaali
Opetusjärjestelyt
Luennot ja harjoitukset
Materiaalimaksu
Noin 5 €/hlö
Arviointi
Arviointiasteikko 0 – 5.
110714
Edustustilaisuuksien
järjestäminen

2 ov

Tavoite
Opiskelija kykenee vastaamaan edustustilaisuuksien järjestämisestä. Hän osaa
valita ruoat ja juomat tilaisuuden luonteen
mukaisesti. Hän osaa toimia tilaisuudessa emännän tai isännän ominaisuudessa.
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Sisältö
Edustamisen muodot, menut ja juomien
valinta, menukortit ja paikkakortit, kattamisen perusperiaatteet, istumajärjestykset, ruokapöydän tapatietous, small talk
ja puheet, sanaton viestintä.
Oppimateriaali
Jakson alussa ilmoitettava materiaali
Opetusjärjestelyt
Luennot, sali- ja keittiötyöskentelyä, käytännön harjoitus
Materiaalimaksu
Noin 10 €/hlö (viinit ja ruoka)

4150B
Ympäristö ja terveys

YHTEISET OPINNOT
2 ov

Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää
ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen ja
tuntee ihmisen toiminnasta aiheutuvat
muutokset ekosysteemissä sekä niiden
merkityksen luonnon tasapainolle ja ihmisen terveydelle. Jaksolla pohditaan globaaleja ympäristöongelmia ja käsitellään
ilman, vesien ja maaperän laadun sekä
ympäristön viihtyisyyden vaikutusta ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.
Arviointi
Arviointiasteikko 0 – 5.

2 ov

Luonnonvarat ja ympäristö
4150A
Luonnonvarat, ympäristö ja
yhteiskunta

2 ov

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden käsitteisiin sekä tietää
niiden säilyttämiseen liittyvät ongelmanasettelut. Hän osaa arvioida ihmisen ja
luonnon välisiä suhteita filosofisina ja yhteiskunnallisina ilmiöinä. Luonnonkäyttöön liittyvät arvot ja asenteet. Ihmisen ja
luonnon välisen vuorovaikutuksen filosofiset, historialliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet.
Arviointi
Arviointiasteikko 0 – 5.

Arviointi
Hyväksytyt loppukokeet, opintokäynteihin
osallistuminen, harjoitustyön hyväksytty
suorittaminen.
Arviointiasteikko 0 – 5.
4150D
Lapin talviluonto

Arviointi
Arviointiasteikko 0 – 5.
4150C
Ympäristöjohtaminen

en opiskelijoille, sillä eri alojen organisaatioissa ja yrityksissä korkeatasoinen ympäristöosaaminen nähdään kilpailuetuna.
Jaksoon kuuluu luentoja, harjoituksia ja
opintokäyntejä. Teoriatunnit pidetään Tekniikan ja liikenteen yksikössä, joka yhdessä luonnonvara-alan kanssa vastaa jakson toteutuksesta.

Tavoite ja sisältö
Ympäristöjohtaminen on nykyaikaisen
yrityksen avaintoimintoja. Tähän teemaan
liittyen opiskelija perehtyy ympäristöjohtamisen ajatusmaailmaan, organisaatioihin ja järjestelmiin sekä prosesseihin.
Opiskelija tuntee, miten ympäristöjohtamista toteutetaan erilaisissa yrityksissä
(case-esimerkkejä). Opiskelija perehtyy
ympäristöjohtamisjärjestelmien taloudellisiin vaikutuksiin sekä näiden arvioimiseen.
Ympäristöjohtamisen perusteet, 2) Ympäristöjohtamisen järjestelmät: ISO
14001, EMAS; 3) Ympäristöjohtamisen
prosessi, 4) Case-esimerkkejä erilaisista yrityksistä/ toimialoilta; kuljetus- ja rakennusyritykset, matkailuyritykset, maatalous- ja metsäyritykset, 5) Taloudellisten vaikutusten arviointi ja laskenta.

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy lumeen, jäähän, valoon, väreihin ja luonnonääniin liittyviin
talvisiin ilmiöihin sekä niiden syihin. Hän
tutustuu kasvien ja eläinten talveen sekä
erilaisiin tapoihin selviytyä talvesta ja hyödyntää talviolosuhteita. Hän tutustuu talveen liittyviin tutkimuksiin. Opiskelija tunnistaa eläinten ja kasvien talvisiin toimintoihin liittyviä jälkiä.

2 ov

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee ja ymmärtää lappilaisia
maaseutuelinkeinoja ja erityisesti poronhoitokulttuuria tukevan, ylläpitävän ja
edistävän ympäristön merkityksen alueen
elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden kannalta. Opiskelijalla on valmiudet järjestää
erilaisia ympäristöön liittyviä tilaisuuksia
ja tiedottaa ympäristöasioista.
Lapin ympäristön tila. Lapin maaseudun
kulttuurimaisemat. Maatalous ja ympäristönsuojelu. Poronhoitokulttuurin historia,
kehitys ja erityispiirteet. Lappilaisen elinympäristön viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät.
Ympäristötiedottaminen. Lapin maaseutuympäristön tilaan ja tulevaisuuteen liittyvä harjoitustyö.
Arviointi
Arviointiasteikko 0 – 5.

Tutortoiminta
Opintojakso soveltuu kaikille niille, jotka
ovat kiinnostuneita työskentelystä pohjoisissa olosuhteissa. Jaksoon kuuluu opintokäyntejä, maastoharjoituksia ja teoriaa.
Teoriatunnit pidetään Tekniikan ja liikenteen yksikössä.
Arviointi
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja itseopiskelutehtävään.
Arviointiasteikko 0 – 5.

0001H
Tutortoiminta

2 ov

Tavoite ja sisältö
Opiskelija toimii vertaisohjaajana uusille
ammattikorkeakouluopiskelijoille ja osallistuu ammattikorkeakoulun tutortoiminnan kehittämiseen.
0001I - 0001K, 0001R
Kv- tutortoiminta
Kansainvälisyystutorit toimivat ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijoi-

Opintojakso soveltuu eri koulutusohjelmi62
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2 ov

3117T
Lapin maaseutuympäristö
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den neuvojina ja tukena. Tutorointia ohjaavat kv-suunnittelija, kv-sihteeri ja kvtutorvastaava, jona toimii yksi kv-tutor lukukauden kerrallaan. Tehtäviin perehdytään koulutuksessa, joka järjestetään lukukausittain. Kansainvälinen toimisto tiedottaa kaikille ammattikorkeakoulun
opiskelijoille ajankohdan, jolloin halukkaat
voivat ilmoittautua koulutukseen kansainvälisten asioiden toimistoon sähköpostitse (pirjo.korhonen@ramk.fi). Lukukausittain kv-tutorina toimii viisitoista opiskelijaa. Kansainvälisyystutorina toimiminen
on mielenkiintoinen ja hauska tapa kotikansainvälistymiseen.
0001I
Kv-tutortoiminta 1
1 ov
Yhden lukukauden kv-tutortoiminta.
0001J
Kv-tutortoiminta 2
1 ov
Toisen lukukauden kv-tutortoiminta.
0001K
Kv-tutortoiminta 3
1 ov
Kolmannen lukukauden kv-tutortoiminta
0001R
Kv-tutorvastaava
1 ov
Kv-tutorvastaavana toimiminen yhden
lukukauden ajan.

VIERASKIELISET
OPINNOT
RAMKin koulutusohjelmien perustarjontaan kuuluvista opintojaksoista voidaan
syyslukukaudella 2003 toteuttaa englanniksi seuraavia opintojaksoja. Listaan voi
tulla muutoksia. Kevätlukukaudella 2004
järjestettävien kurssien lista julkaistaan
elokuussa 2003. Lisätietoja osoitteesta
www.ramk.fi.

Opintoviikot ilmoitetaan jaksokuvauksissa European Credit Transfer System
ECTS edellyttämällä tavalla, credit unit =
cu (1 ov = 1,5 cu).
General
Survival Finnish for international students,
0005R
3 cu
Orientation
0005B
1,5 cu
School of Business and
Administration
Accounting English
2115G
1,5 cu
Activities and guiding
2251AE
1,5 cu
Advanced speadsheet applications
2332C
3 cu
All alive – discussion group
2900H
1,5 cu
Basics of business English
2001P
4,5 cu
Basics of information technology
2251B
3 cu
Business of international funding
2403B
1,5 cu
Business economics
2252A
3 cu
Communication
0002A
3 cu
Contract law and special legislation
2253A
4,5 cu
Cross cultural management
2405
1,5 cu
Customer services
2251AB
1,5 cu
Database application programming
2323D
3 cu
Developing database applications
2323F
1,5 cu
English business communication
2001C
3 cu
Fieldtrip
2270
3 cu

YHTEISET OPINNOT
Have a nice trip / Let’s speak about
tourism
2001AB
4,5 cu
Hotel and restaurant work
2251AD
1,5 cu
International project management
2403A
1,5 cu
Introduction to accounting
2252C
3 cu
LAN structures
2322B
1,5 cu
Lapland
2001J
3,0 cu
Linux operating system
2330D
3 cu
Management of customer flows
2258A
4,5 cu
Marketing of tourism services
2253B
4,5 cu
Marketing research
2257D
3 cu
May I have the floor, please
2001Q
1,5 cu
Meetings and congresses
2251AC
1,5 cu
Organisation management
2403C
1,5 cu
Project cycle management
2404
6 cu
Relational database systems
2325D
3 cu
Supportive course of English
2001I
1,5 cu
Telecommunication technology
2330A
3 cu
The northern heritage
0001B
3 cu
Travel agency
2251AA
1,5 cu
WWW database system
2330C
1,5 cu
School of Forestry
Basics, GIS
Wilderness trip
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1,5 cu
1,5 cu

School of Health Care and Social
Services
Socio-cultural work
6520
18 cu
Supportive physiotherapy for mental
health
6208F
1,5 cu
Supportive physiotherapy for mental
health, practical training
6208G
6 cu
Transcultural nursing
6712D
1,5 cu
School of Rural Industries
Basics of reindeer husbandry
Project management

1,5 cu
4,5 cu

School of Sports and Leisure
Adapted physical activities
7112A
4 cu
Adapted physical education and society
7112E
4 cu
Adapted physical education as a
profession
7112D
4,5 cu
Adventure education
7110B
4,5 cu
Coaching as a profession
7110B
4,5 cu
Coaching background and programming
711C
4,5 cu
International coaching
7111F
3 cu
International outdoor adventure
7110F
4,5 cu
Nature and culture studies
7110C
3 cu
Outsdoor activities and skills
7110A
4,5 cu
Outdoor adventure in society
7110E
3 cu
Outdoor recreation
7112B
2 cu
Physiology in coaching
7111B
6 cu
65
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YHTEISET OPINNOT
Word with changes
7112F

YHTEISET OPINNOT

3 cu

School of Technology
Business English
5010E
Geographic information technology
0005J
Intercultural communication
5010A
Snow and ice construction
5010D

3 cu
3 cu
3 cu
3 cu
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5.KOULUTUSOHJELMAT

ROVANIEMEN
AMMATTIKORKEAKOULU
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LUONNONTIETEIDEN ALA

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa
suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on tradenomi. Koulutus tuottaa yrityksiin ja julkisen hallinnon tehtäviin monipuolisia tietojenkäsittelyn osaajia.
Opintojen tavoitteena on kehittää valmiuksiasi sekä yrityksen sisäisen tiedonhallinnan että ulkoisten liiketoimintayhteyksien suunnitteluun ja toteutukseen.
Hankit monipuolista osaamista tietojärjestelmistä ja sovelluskehityksestä, tieto-

opinto-opas.pmd
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verkkopalvelujen tuottamisesta ja koulutustehtävistä. Tutkinnon suoritettuasi voit
toimia itsenäisenä yrittäjänä tai liike-elämän erilaisissa tietojärjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistehtävissä.
Kehittämistehtävät voivat liittyä yrityksen
tietojärjestelmäratkaisun verkkotoimintoihin, ohjelmistotuotantoon erilaisilla sovellustyövälineillä tai tietojärjestelmien hankintaan, tuottamiseen ja ylläpitoon. Voit
myös toimia kouluttajana, järjestelmäneuvojana tai perustaa oman yrityksen.

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

AMMATTIOPINNOT

50 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

10 ov

Pakolliset ammattiopinnot

30 ov

PERUSOPINNOT

60 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

50 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista osa on
pakollisia ja osa vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
Opiskelija suorittaa koulutusohjelman
perusopintoja yhteensä 50 ov. Perusopintoihin sisältyy kieliopintoja 10 ov.
OPINTOKOKONAISUUS
2304
TOIMISTON TIETOJENKÄSITTELY
10 OV 1 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa käyttää tietojenkäsittelyn
työasemaa, tuntee käyttöjärjestelmän ja
-liittymän perustoiminnot sekä osaa hyö76
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dyntää lähiverkon palveluita. Opiskelija
tuntee yleiset toimiston työvälineohjelmat
ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
Opiskelija tuntee www-sivujen laadinnan
perusteet ja työvälineet ja osaa toteuttaa
www-sivuja tiedottavan viestinnän tarpeisiin.
Opintojaksot
2304G
Tietojenkäsittelyn
perusteet
2304C
Win-ohjelmoinnin
perusteet
2305C
Www-sivujen laadinta
2306C
Www-grafiikka

4 ov

1 lv

2 ov

1 lv

2 ov

1 lv

2 ov

1 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2321
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
10 OV 1 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy tietokoneen komponentteihin ja tekniseen toimintaperiaatteeseen sekä teollisuusstandardin mukaiseen laitekokoonpanoon. Opiskelija tuntee työaseman ja paikallisverkon käyttöjärjestelmä- ja käyttöliittymästandardit,
tunnistaa toiminnalliset poikkeustilanteet
ja osaa tehdä tavallisimpia asennus- ja
muutostoimenpiteitä. Opiskelija tuntee
tietoliikenteen kehityksen ja tulevaisuuden näkymät ja hallitsee loogisen päättelytekniikan sekä tilastomatematiikan
perusteet.
Opintojaksot
2321D
Laitteistotekniikka

3 ov

1 lv
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TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA
2322E
Tietoverkkotekniikka
2321F
Logiikka
2303B
Tilastomatematiikan
perusteet
2330A
Tietoliikenne

2 ov

1 lv

2 ov

1 lv

1 ov

2 lv

2 ov

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2323
TIETOJÄRJESTELMÄTYÖ
10 OV 1 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan merkityksen ja tutustuu eri toimialoihin. Hän
perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin sekä ymmärtää, miten yritys
toimii. Opiskelija ymmärtää viestinnän
merkityksen yritykselle ja oppii hoitamaan
keskeisiä viestintätehtäviä, joihin kuuluvat sisäinen ja ulkoinen tiedotus, työyhteisöön perehdyttäminen ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa.
Opiskelija tuntee yrityksen tieto- ja viestintäjärjestelmien rakenteen, suunnittelumenetelmät ja kehittämisen näkökulmat.
Opintojaksot
2301D
Yrityksen tietohallinto 2 ov
2323B
Yrityksen tietojenkäsittelyn
kehittäminen
2 ov
2323I
Suunnittelumenetelmät 3 ov
2305C
Yritysviestintä
2 ov
2335B
Ict-alan sopimusoikeus 1 ov

1 lv

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINTOKOKONAISUUS
2301
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
10 OV 1 - 2 LV

käytön sovelluksen rakentamiseksi. Perehdytään oliotekniikan käsitteistöön esimerkkien avulla. Toteutetaan jokin sovellus oliopohjaisella työvälineellä.

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

Opiskelija osaa käyttää kyselykieltä tietokantasovelluksen rakentamisen työvälineenä ja tuntee hajautettujen tietokantojen periaatteet. Opiskelija tuntee webpalvelimen toiminnan ja osaa hyödyntää
sitä tietojärjestelmätyössä. Opiskelija tuntee tietoturvaan liittyvät asiat ja osaa hallita palvelimen käyttöön liittyviä tekijöitä.

Opintojaksot
2301B
Markkinoinnin
perusteet
2301C
Yrityksen taloushallinto
2303A
Talousmatematiikan
perusteet
2302B
Kansantalous ja
julkishallinto

Opintojaksot
2325A
Oliotekniikan perusteet
2325B
Sovelluksen
käyttöliittymä
2325D
Relaatiotietokantajärjestelmät
2325C
SQL-kyselykieli
2330I
Web-palvelimen
hallinta

2 ov

2 lv

3 ov

2 lv

2 ov

2 lv

3 ov

1 lv

1 lv
2 lv

2 lv

2 ov

2 lv

2 ov

2 lv

2 ov

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2327
STRATEGIAOPINNOT
10 OV 3 - 4 LV

PAKOLLISET

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee eri tasojen verkkoratkaisuja ja verkonhallinnan työvälineitä sekä
osaa rakentaa toimivan paikallisen tietoverkon. Perehdytään tietoteknisten järjestelmien hankinnan vaihtoehtoihin, kapasiteettien suunnitteluun, vaihtoehtojen
vertailuun sekä tietojärjestelmän laadun
ja käytettävyyden arviointiin. Investointien kannattavuuslaskennan avulla vertail-

Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee oliotekniikan käsitteistön ja jonkin oliopohjaisen työvälineen

78
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2 ov

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa
opintoihin sisältyy kaikille yhteisiä ammattiopintoja 30 ov. Opintoihin sisältyy projektiopintoja 10 ov.

OPINTOKOKONAISUUS
2325
OHJELMISTOTEKNIIKKA
10 OV 2 LV

Opintojaksot
2322D
Tietoverkon suunnittelu
ja hallinta
3 ov
2327A
Tietojärjestelmän
hankinta ja arviointi
2 ov
2327B
Kannattavuuslaskenta
ja rahoitus
3 ov
2327D
Yritysjuridiikka
2 ov

3 lv
3 kl
3 lv
4 sl

2 lv

AMMATTIOPINNOT

1 lv
1 lv

2 ov

laan vaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta.

OPINTOKOKONAISUUS
2338
PROJEKTIOPINNOT 5+5 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee projektityön ominaisuudet sovelluskehitystyön välineenä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienen
tietokantapohjaisen sovelluksen. Opintokokonaisuuteen liittyy itsenäisesti toteutettavan tietojärjestelmäprojektin asiakkaan toimeksiannon pohjalta. Opiskelija
valitsee projektityönsä aihepiirin vaihtoehtoisista ammatillisista projektimoduuleista.
Opintojaksot
2323G
Tietokantasovelluksen
rakentaminen
2331F2
Tietojärjestelmätyö projektina

3 ov
2 ov
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VAIHTOEHTOISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
2329
SOVELLUSTUOTANTO
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee ohjelmointikielen käytön
periaatteet eri käyttöympäristöissä ja
osaa ohjelmoida pieniä sovelluksia kielen ohjausrakenteita käyttäen. Opiskelija
tuntee tietotekniikan viimeisimmät kehitysvaiheet ja osaa käyttää kehittyneitä
työvälineitä. Opiskelija hallitsee projektityöskentelyn asiakaslähtöisten tehtävien
toteuttamisessa.
Opintojaksot
2329F
C++ -ohjelmointikieli
2329H
Delphi-sovellustuotanto

3 ov
2 ov

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa
vuorovaikutteisen Internet-sovelluksen.
Opintojaksot
2329C
Internet-ohjelmointi
2331B3
Internet-projekti

OPINTOKOKONAISUUS
2339
OHJELMOINTI

OPINTOKOKONAISUUS
2333
SISÄINEN TIEDONHALLINTA

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa käyttää Java-ohjelmointikieltä sovelluksen rakentamisessa.

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee kouluttajan tehtävät ja
toimintatavat sekä osaa suunnitella ja toteuttaa tietojenkäsittelyyn liittyvän käyttäjäkoulutuksen. Opiskelija osaa ottaa huomioon ergonomian vaatimukset työympäristön kehittämisessä.

Opintojaksot
2329B
Java-ohjelmointi
2329B2
Java-ohjelmoinnin
jatkokurssi

2 ov
3 ov

2 ov
3 ov

OPINTOKOKONAISUUS
2335
TIETOKANTAJÄRJESTELMÄT
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa rakentaa tietokantapohjaisen järjestelmän Visual Basic -ohjelmointikieltä hyödyntäen.
Opintojaksot
2329G
Visual Basic -ohjelmointikieli
2331A3
Tietojärjestelmäprojekti

OPINTOKOKONAISUUS
2330
INTERNET-TEKNIIKKA

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

2 ov
3 ov

OPINTOKOKONAISUUS
2322
TIETOVERKKOTEKNIIKKA
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa kehittää tietoverkkoa ja
sen käyttöympäristöä yhteistyössä käyttäjän kanssa.
Opintojaksot
2333B3
Atk-tukihenkilön tehtävät
2322B
Lähiverkon asennus ja hallinta

3 ov

Opintojaksot
2333C
Henkilöstön kehittäminen
2333A3
Kouluttajakoulutus

3 ov

KIELIOPINNOT
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaan sisältyvien ruotsin ja englannin kielten lisäksi voit opiskella saksaa, ranskaa, venäjää ja espanjaa.
Saksan, ranskan, venäjän ja espanjan
alkeiskurssit - Alkeet 1 ja 2 - suoritetaan
ammattikorkeakoulun yhteisissä opinnoissa. Opiskelijan, joka ei ole aikaisemmin opiskellut saksaa, ranskaa, venäjää
tai espanjaa, täytyy suorittaa kyseisten
kielten Alkeet 1 ja 2 ennen kuin hän voi
osallistua Liikesaksan, Liikeranskan, Liikevenäjän ja Liike-espanjan opintojaksoihin. Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmin vähintään 4 ov:n laajuiset saksan, ranskan, venäjän ja espanjan opinnot, hän voi hakeutua suoraan Liikesaksan, Liikeranskan, Liikevenäjän ja Liikeespanjan opintojaksoille. Venäjän alkeet
1 -opintojakson suorittamisen jälkeen
opiskelija voi osallistua Arkipäivän venäjä 1 -opintojaksolle.

2 ov

80
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2 ov

Tutkintoon kuuluvien kieliopintojen määrä tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa:
vähintään 10 ov, vähintään 2 kieltä
ruotsi 5 ov
englanti/ saksa 5 ov
OPINTOKOKONAISUUS
2000
RUOTSI
5 OV 3 LV
Opintojaksot
2000L
Svenska för
IT -studerande
2000M
Trevligt att chatta
2000N
Svensk
affärskommunikation

2 ov

2 kl

1 ov

2 kl

2 ov

3 sl

OPINTOKOKONAISUUS
2001
ENGLANTI
5 OV 1 - 2 LV
Opintojaksot
2001M
English for IT-students 3 ov
2001N
Contacts in the
IT-world
2 ov

1 kl
2 sl

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta. Opinnot voivat kuulua ammattikorkeakoulun normaalitarjontaan tai ne voivat olla erityisesti vapaasti valittavia opintoja varten suunniteltuja. Erikseen järjestettävistä vapaasti valittavista opinnoista
81
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ilmoitetaan lukuvuoden aikana. Muutkin
opinnot voidaan hyväksyä vapaasti valittaviksi opinnoiksi.
Koulutuspäällikön tulee hyväksyä etukäteen muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.

HARJOITTELU
Ohjattu harjoittelu työelämässä on osa
ammattitaidon hankkimista ja tukee tutkinnon tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija perehtyy ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Työharjoittelu suoritetaan kahtena jaksona. Perusharjoittelu ajoittuu toisen opiskeluvuoden keväälle ja syventävä harjoittelu kolmannen opiskeluvuoden keväälle. Perusharjoittelu voidaan suorittaa missä tahansa tietojenkäsittelyalan tehtävissä kotimaassa tai ulkomailla. Syventävä
työharjoittelu suoritetaan mukaisissa työtehtävissä ja -paikoissa. On suositeltavaa, että opiskelijan opinnäytetyö liittyy
syventävän harjoittelun aihepiiriin. Ennen
harjoittelua opiskelijan on esitettävä työharjoittelusuunnitelma. Harjoittelun päätyttyä opiskelija laatii harjoitteluraportin.

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
Opinnäytetyö on prosessi, joka etenee
opintojen aikana. Tarkoituksena on perehdyttää opiskelija oman ammattialansa johonkin erityiskysymykseen. Hän saa
valmiuksia omakohtaiseen tutkimus- ja
kehitystyöhön ja pystyy arvioimaan tutkimuksia kriittisesti.
Opinnäytetyö voi olla tutkielma, suunnittelu- tai kehittämistehtävä, osa laajempaa
tutkimusprojektia tai muu ammattialaa
palveleva sovellus. Opiskelija tekee tutkimussuunnitelman ja osallistuu seminaareihin sekä raportoi opinnäytetyönsä
ja toimii arvioijana. Parhaimmillaan opinnäytetyö palvelee ja kehittää elinkeinoelämää. Opinnäytetyöhön liittyy kypsyysnäyte.

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

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

82
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PERUS-, AMMATTI- JA
SUUNTAUTUMISOPINNOT
Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot,
koulutusohjelman perusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot antavat kokonaiskuvan alasta, perusvalmiudet maaseutuelinkeinoissa toimimiseen sekä jatkuvaan
tiedonhankintaan. Omaa erityisosaamista ja asiantuntijuutta opiskelija syventää
valitsemalla vähintään kolme seuraavista kokonaisuuksista; maatilatuotanto,
maatilaekonomia, porotalouden tuotanto,
porotalouden ekonomia tai monialainen
maaseutu.
Omasta tai muista koulutusohjelmista
vapaasti valitsemilla opinnoilla opiskelija
monipuolistaa tai edelleen syventää
omaa erityisosaamistaan. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään
ja ammatillista valmiuttaan kehittää omaa
elinkeinoalaansa ja aluettaan ja ratkaista
ammatillisia ongelmia tai tutkimuskysymyksiä. Opinnäytetyö voi olla esim. tutkimus, elinkeinoselvitys, markkinointisuunnitelma, projektityösuunnitelma, tuotekehityshanke tai ilmaisullinen työ.
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MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMA

160 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

AMMATTIOPINNOT

90 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

30 ov

Pakolliset ammattiopinnot

50 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

30 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMA

PERUSOPINNOT

totieteen ja tutkimuksen perusteet. Hän
saa tieto- ja tietoliikennetekniikan perustaidot.

AMMATTIKORKEAKOULUN Opintojaksot
3501A
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 6 ov on
pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
3501
LUONNONTIETEET JA
TIETOTEKNIIKKA
16 OV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee
maaseutuammatteihin liittyviä luonnon
biologisia, fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä ja lainalaisuuksia ja osaa hyödyntää
niitä toimiessaan maaseudun kehittäjänä. Hän ymmärtää matematiikan, tilas86

opinto-opas.pmd

Matematiikka
3501B
Tietotekniikan
perusteet
3501C
Biologian perusteet
3501D
Biologian sovellukset
3501E
Fysiikka ja kemia
3501F
Tilastotiede
3501G
Tutkimussovelluksia
maaseutuelinkeinoihin

2 ov

1 lv

4 ov

1 lv

2 ov

1 lv

2 ov

2 – 3 lv

2 ov

2 lv

2 ov

2 – 3 lv

2 ov

3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
3502
VIESTINTÄ JA YHTEISÖTAIDOT
14 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää viestinnän, vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja sosiaalisten taitojen merkityksen tuloksellisen toiminnan
ja sosiaalisten yhteisöjen hyvinvoinnin
perustana. Opiskelija kehittää suulliseen
ja kirjallisen viestinnän perustaitoja suomen, ruotsin ja englannin kielillä ja saa
neuvonta- ja asiantuntijatyön perusvalmiuksia.
Opintojaksot
3502A
Suomi
3502B
Ruotsi

2 ov

2 lv

2 ov

3 lv
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3502C
Englanti
3502D
Neuvonta ja
asiantuntijatyö
3502E
Projektin johtaminen
Project Management
3502F
Hyvinvointi ja
yhteisöllisyys

3 ov

1 lv

2 ov

3 lv

3 ov

2 lv

2 ov

3 lv

PAKOLLISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
3503
KASVITUOTANTO
7 OV

3 ov
4 ov

OPINTOKOKONAISUUS
3506
YRITYSTOIMINTA
17 OV

OPINTOKOKONAISUUS
3507
PROJEKTITYÖ
7 OV

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy eläinten ruumiinrakenteeseen, elintoimintoihin ja käyttäytymiseen voidakseen huomioida eläinten
tarpeet eri tilanteissa.

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa kehittää yrityksen liikeidean ja tuntee omat yrittäjäominaisuutensa. Hän osaa yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet, tietää laskentatoimen,
verotuksen, markkinoinnin ja tuotekehityksen merkityksen yrityksessä. Hän
osaa suunnitella, kehittää ja johtaa maaseutuyrityksen toimintoja kannattavana
kokonaisuutena ja tuntee henkilöstöhallinnon kokonaisuuden. Hän tuntee maaseutuelinkeinojen toimintaympäristön ja
maatalous- ja maaseutupolitiikan toimintamallit.

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa käyttää projektityökaluja
oman ammattialansa ja alueensa kehittämistyössä.

1 lv
1 lv

OPINTOKOKONAISUUS
3505
TUOTANTO JA YMPÄRISTÖ 10 OV

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee pohjoisen viljelyolosuhteet ja - mahdollisuudet. Hän tietää pohjoisen kasvituotannon ilmastolliset ja
maaperälliset kasvutekijät sekä osaa hyödyntää tietojaan tuotantotoiminnassa.
Kasvituotannon opinnoissa opiskelija perehtyy erityisesti pohjoisen rehukasvien
sekä perunan ja viljakasvien viljelyyn.
Opiskelija osaa ottaa kaikissa kasvintuotannon toimissaan huomioon herkästi
vaurioituvan pohjoisen ympäristön.
Opintojaksot
3503A
Kasvutekijät
3503B
Kasvituotanto

OPINTOKOKONAISUUS
3504
ELÄINTUOTANTO
9 OV

Opintojaksot
3504A
Kotieläintuotannon
perusteet
6 ov
3504B
Porotalouden perusteet 3 ov

AMMATTIOPINNOT

MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMA

1 lv
2 – 3 lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää tuotannon ja ympäristön vuorovaikutuksen ja pohjoisen
ympäristön herkkyyden. Hän perehtyy
luonnonmukaisen tuotannon perusteisiin
ja tuotantomenetelmiin. Hän osaa maaseutuelinkeinoihin liittyvää ympäristölainsäädäntöä. Hän ymmärtää toimintaprosessien, ympäristön, tuotteiden ja palveluiden laadun merkityksen tuloksellisen
toiminnan perustana.
Opintojaksot
3505A
Ympäristötieto
3505B
Luonnonmukainen
tuotanto
3505C
Ympäristölainsäädäntö
3505D
Laadunhallinta

2 ov

2 lv

4 ov

2 – 4 lv

2 ov

2 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

Opintojaksot
3506A
Liikeideasta yritykseksi
3506B
Maatalous- ja
maaseutupolitiikka
3506C
Maaseutuelinkeinojen
ekonomia
3506D
Maaseutuyrityksen
kirjanpito ja verotus
3506E
Markkinointi ja
tuotekehitys
3506F
Henkilöstöhallinto
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3 ov

2 lv

2 ov

3 – 4 lv

3 ov

2 lv

3 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

3 ov

2 – 4 lv

Opintojaksot
3507A
Projektityö A
3507B
Projektityö B

1 ov

1 lv

6 ov

2 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
3508
MAATILATUOTANTO
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa valmiudet suunnitella, järjestää ja kehittää nautakarjatalouden eri
tuotantosuuntia. Hän osaa suunnitella ja
järjestää tilan kasvituotannon huomioiden
pohjoiset olosuhteet ja herkän ympäristön. Hän on selvillä nykyaikaisen maatilan koneiden ja rakentamisen tekniikasta. Hän saa valmiudet hankkia jatkuvasti
uusinta ammattialaansa koskevaa tietoa.
Opintojaksot
3508A
Kotieläintuotannon
jatkokurssi
3508B
Kasvituotannon
jatkokurssi
3508C
Maatilan
koneteknologia

5 ov

2 – 4 lv

3 ov

2 – 4 lv

2 ov

2 – 4 lv
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OPINTOKOKONAISUUS
3509
MAATILAEKONOMIA
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee lappilaisen maatilatalouden erityispiirteet. Hän osaa suunnitella
ja kehittää maatilayrityksen toimintoja
kannattavana kokonaisuutena. Hän osaa
hyödyntää tilatason suunnittelussa sekä
kirjanpidosta saatavaa informaatiota että
uusinta tutkimustietoa, jota hän osaa
myös aktiivisesti hakea. Opiskelija tuntee sukupolvenvaihdoksiin liittyvän ongelmakentän ja osaa toimia prosessin edistäjänä. Opiskelija osaa huomioida työturvallisuusnäkökohdat maatilatalouden
suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa ja hän tuntee lomitusjärjestelmän toiminnan.
Opintojaksot
3509A
Maatilatalouden
suunnittelu
3509B
Hallittu omistajanvaihdos
3509C
Työturvallisuus
ja lomitus

5 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
3510
POROTALOUDEN TUOTANTO
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tietää porotalouden tuotantoperustan laaja-alaisesti. Poron hoitoon,
käsittelyyn, ruokintaan, teurastamiseen ja
jatkojalostukseen liittyvä tietämys. Opiskelija tietää nykytekniikan ja –teknologian
käyttömahdollisuudet porotaloudessa.
90
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Opintojaksot
3510A
Poronhoito
2 ov
3510B
Poron tuotteistaminen 5 ov
3510C
Porotalouden
teknologia
2 ov
3510D
Poronhoitajien hyvinvointi
ja sosiaaliturva
1 ov

MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMA

3 – 4 lv

3 – 4 lv
3 – 4 lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee poronhoitoon ja porotalouteen liittyvän lainsäädännön ja sen
soveltamisen. Hän perehtyy paliskunnan
taloushallintoon ja johtamiseen sekä hallitsee yrityksen taloushallinnon, verotuksen, rahoituksen, kannattavuuslaskennan ja kehittämisen. Opintoihin sisältyy
käytännön työhön tutustuminen.

3 ov

3 – 4 lv

5 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

littavat opinnot esitellään opinto-oppaan
luvussa kolme.

HARJOITTELU

3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
3511
POROTALOUDEN EKONOMIA
10 OV

Opintojaksot
3511A
Porotalouden hallinto
ja lainsäädäntö
3511B
Porotalouden
yritystoiminta
3511C
Porotalouden
kehittäminen

OPINTOKOKONAISUUS
3512
MONIALAINEN MAASEUTU
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tunnistaa pohjoisen maaseudun monialaiset kehittämismahdollisuudet ja osaa kehittää maaseutua erilaisten elinkeinojen ja uusien tuotantomahdollisuuksien avulla.
Opintojaksot
3512A
Yksityismetsätalous
3512B
Maaseutuelinkeinot
3512C
Luonnontuotteet,
riista ja kala

4 ov

2 – 4 lv

4 ov

2 – 4 lv

2 ov

2 – 4 lv

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
3517
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
10 OV

OPINTOKOKONAISUUS
3513
PERUSHARJOITTELU 10 OV
3514
ERIKOISTUMISHARJOITTELU 10 OV
Tavoite ja sisältö
Perusharjoittelussa opiskelija pääsee
käytännössä soveltamaan oppimaansa
teoriatietoa ja hän voi syventää ja laajentaa maatalouden ja porotalouden perusosaamistaan. Erikoistumisharjoittelu antaa opiskelijalle mahdollisuuden syventää
tietojaan ja taitojaan valitsemallaan maaseutuelinkeinojen erikoisalalla. Opiskelija tekee työharjoittelun jollakin maaseutuelinkeinoalan organisaatiossa tai yrityksessä. Hän voi liittää erikoistumisharjoiteluunsa myös opinnäytetyönsä aineiston
keruun ja työn kokoamisen.

Opiskelija voi valita vapaasti valittavia
opintoja omasta tai toisesta koulutusohjelmasta. Opinnot voivat kuulua koulutusohjelman normaalitarjontaan tai ne voivat olla koulutusalan tai koko ammattikorkeakoulun yhteisiä vapaasti valittavia
opintojaksoja. Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Tutkintoon voidaan myöskin hyväksilukea aikaisempia opintoja ja erikoisosaamista.
Koulutuspäällikön tulee hyväksyä muut
kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot. Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti va91
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OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
OPINTOKOKONAISUUS
3515
OPINNÄYTETYÖ
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä ja ammatillista valmiutta kehittää omaa erikoisalaansa ja aluettaan
ja ratkaista ammatillisia ongelmia tai
tutkimuskysymyksiä.Kypsyysnäytteessä
opiskelija osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa ja perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin.

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
Metsätalouden koulutusohjelma johtaa
metsätalousinsinööri (AMK ) -tutkintoon.
Laaja-alainen metsätalouden koulutus
korostaa metsäluonnonvaran ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää
hyödyntämistä. Tavoitteena on metsien
monipuolisen käytön, metsäluonnon hoidon ja niihin liittyvän suunnittelun sekä
metsäalan palvelujen asiantuntijuus.
Monitieteisissä opinnoissa perustana ovat
syvällinen luonnontuntemus ja –ymmärrys sekä pohjoisen luonnon erityispiirteiden hallinta. Talous ja moderni tekniikka
sekä työelämäläheisyys nivoutuvat kaikkiin opetussisältöihin. Yksilön menestymisen avainvalmiuksina nähdään viestintätaidot yhdistyneenä sosiaalisiin taitoihin
ja vahvaan itsetuntoon.
Metsätalousinsinöörit työskentelevät asiantuntijoina metsä- ja ympäristöalan yrityksissä ja organisaatioissa. He toimivat
keskijohdon suunnittelu-, johtamis-, koulutus-, neuvonta-, markkinointi- ja kehittämistehtävissä. He toimivat myös met-
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säpalvelujen tuottajina itsenäisinä yrittäjinä. Myös kansainväliset projektitehtävät
ovat alalla yleisiä.
Suuntautumisopinnot
Suuntautumisopinnot antavat mahdollisuuden yksilölliseen erikoistumiseen.
Valittavana olevat opintojaksot ovat syventäviä opintoja ja ne edustavat ammatin keskeisiä osa-alueita ja alan odotettavissa olevaa kehitystä. Opiskelija valitsee
yksilöllisen kiinnostuksensa mukaisesti
neljä laajuudeltaan viiden opintoviikon
opintojaksoa eli 20 opintoviikkoa tarjonnassa olevista 50 opintoviikosta. Opintojaksoja, joiden kysyntä on vähäinen ei
mahdollisesti voida toteuttaa joka lukuvuosi. Taulukossa ja myöhemmin opintojaksokuvauksissa mainittujen vaihtoehtoisten suuntautumisopintojen opintojaksojen ajankohdat riippuvat opiskelijan
henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta
ja opinto-oppaassa mainitut ajankohdat
ovat täten viitteellisiä.
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METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

160 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

AMMATTIOPINNOT

90 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset suuntaumisopinnot

20 ov

Pakolliset ammattiopinnot

50 ov

Projektiopinnot

10 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

30 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov

94

opinto-opas.pmd

95

94-95

4.7.2003, 15:21

METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 6 ov on
pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
Koulutusohjelman perusopinnot ovat kaikille pakollisia
Opintojaksot
4145A
Matematiikka
4145B
Fysiikka ja kemia
4145C
Atk ja tietoliikenne
4145D
Tilastotiede
96
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4145E
Suomen kieli ja viestintä
4145F
Yhteisön viestintä
4145G
Englanti
4145H
Ruotsi
4145I
Yritystalous
OPINTOJAKSO
4145A
MATEMATIIKKA
5 OV 1 SL, 1 KL, 2 KL
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on kehittää opiskelijan matemaattisia tietoja ja taitoja sekä loogista
ajattelu- ja päättelykykyä niin, että opiskelija saa valmiuksia käyttää matematiikkaa apuvälineenä ammattiaineiden opinnoissa sekä valmistuttuaan ammattialansa työtehtävissä.
OPINTOJAKSO
4145B
FYSIIKKA JA KEMIA
3 OV 1 SL, 1 KL
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija
luonnon, elinympäristön ja ammattialan
kannalta keskeisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin perusilmiöihin ja –käsitteisiin siinä
laajuudessa kuin ammattiaineiden menestyksellinen opiskelu ja myöhempi
ammattialalla toimiminen edellyttävät
sekä edistää opiskelijan kykyä ymmärtää
ja analysoida teknistyvän yhteiskunnan ja
luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita ja
lainalaisuuksia, kuten metsätaloudellisten
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toimenpiteiden vaikutuksia elinympäristöön ja luontoon.
OPINTOJAKSO
4145C
ATK JA TIETOLIIKENNE
3 OV 1SL, 1 KL
Tavoite ja sisältö
Antaa opiskelijalle käytännön työelämässä ja jokapäiväisessä opiskelussa tarvittavat tietokoneen ja tavallisimpien sovellusohjelmien peruskäyttötaidot. Tutustuttaa opiskelija sähköisen viestinnän ja tietoverkkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin
tiedon hankinnassa. Lisätä opiskelijan
kiinnostusta tietotekniikan omaehtoiseen
opiskeluun. Tietokonelaitteistot, käyttöjärjestelmät ja -ympäristöt (Windows XP),
tavallisimmat työvälineohjelmat (MS-Office). Lähiverkot ja niissä tarjottavat palvelut. Tiedonhankinta ja tiedottaminen
lähiverkossa. Internet - Sähköposti, FTP,
Usenet News, WWW.
OPINTOJAKSO
4145D
TILASTOTIEDE
2 OV 1 SL, 2 KL
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilastollisten menetelmien käyttöön sekä
kehittää opiskelijan taitoa lukea ja tulkita
erityisesti oman ammattialansa tilastoja
ja tutkimuksia siinä laajuudessa kuin
ammattiaineiden menestyksellinen opiskelu ja myöhempi ammattialalla toimiminen edellyttävät.

OPINTOJAKSO
4145E
SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ
3 OV 2 SL, 3 SL
Tavoite ja sisältö
Puheviestintä: Opiskelija oppii arvioimaan
eri tyylien vaikutusta esiintymisessä ja
oppii tavoitteellisuutta puhumisessa: ilmaisuharjoitukset, äänenkäyttö, puhetekniikka, tilannepuheet, motivoiva esitys;
työhaastattelu
Kirjallinen viestintä: Opiskelija harjaantuu
selkeään ja moitteettomaan kirjalliseen
viestintään omalla erikoisalallaan sekä
liike-elämän ja julkishallinnon kirjeviestinnässä: kaupan kirjeet, päätöstilanteiden
kirjeet, kielenhuollon kertaus; työnhaku;
tieteellinen kirjoittaminen
OPINTOJAKSO
4145F
YHTEISÖN VIESTINTÄ
3 OV 2 KL
Tavoite ja sisältö
Jaksolla kartoitetaan kokonaisvaltaisesti
viestinnän roolia yhteisössä, tehtäviä ja
merkitystä. Opitaan analysoimaan ulkoisen ja sisäisen viestinnän keinoja; suunnittelemaan ja toteuttamaan jokin neuvonta- tai koulutustilaisuus; lehdistöviestintää; ryhmäviestintää: kokous- ja neuvottelutaitoja.
OPINTOJAKSO
4145G
ENGLANTI
2 OV 2 SL

METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
lähdeaineistoa opiskelussaan ja työssään, syventää englannin kielen taitoja
selviytymiseksi viestintätilanteissa sekä
kulttuurintuntemuksen syventäminen.
Englanninkieliseen ammattisanastoon, teksteihin ja -kirjallisuuteen perehtyminen.
OPINTOJAKSO
4145G
RUOTSI
2 OV 3 KL
Tavoite ja sisältö
Selviytyminen monipuolisissa suullisissa
ja kirjallisissa viestintätilanteissa sekä
tutustuminen kohdekielen kulttuuriin.
Suullisen ja kirjallisen viestinnän harjoittaminen, keskeisten rakenteiden vahvistaminen, kulttuurintuntemus sekä metsäaiheiden käsittely.
OPINTOJAKSO
4145I
YRITYSTALOUS
7 OV2 SL, 2 KL
Tavoite ja sisältö
Tarjota opiskelijalle yritystoiminnan ymmärtämiseen ja siinä toimimiseen tarvittavia tietoja ja taitoja.
1) Yrityksen toiminta ja yrityssuunnittelu
2) Yrityksen talous: Käsitteet ja talouteen
vaikuttaminen, ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen perusteita 3) Markkinointi:
Ajantasaisen markkinoinnin sisältö, markkinoinnin suunnittelu, myyntineuvottelu ja
asiakaspalvelu, palvelujen markkinointi,
markkinointitutkimus

Tavoite ja sisältö
Perehtyä oman alansa ammattikieleen,
harjaantua hyödyntämään kohdekielistä
98

opinto-opas.pmd

AMMATTIOPINNOT
Ammattiopinnot koostuvat pakollisista,
vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista
opinnoista. Kahteen edelliseen ryhmään
kuuluvat opinnot on pyritty rakentamaan
siten, että ne vastaavat työelämän uusia
pätevyyksiä. Lisäksi alueelliset näkökohdat ovat vaikuttaneet niihin. Vapaasti valittavien opintojen tarkoituksena on tukea
opiskelijan omaa kehitystä yksilölliseen
asiantuntijuuteen valitsemillaan painopistesuunnilla.

PAKOLLISET
AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot ovat opintoja,
jotka antavat perustan alan ydinpätevyyksiin.
Opintojaksot
4146A
Operaatioanalyysi
4146B
Johtaminen ja organisaation toiminnan
kehittäminen
4146C
Ekologian perusteet
4146D
Metsätalous, ympäristö ja yhteiskunta
4146E
Metsien monikäytön perusteet
4146F
Metsänhoito
4146G
Metsänhoidon erityiskysymykset
4146H
Metsänmittaus
4146I
Kartoitus ja paikkatietojärjestelmät
4146J
Metsäsuunnittelu
99
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nen 6) Työlainsäädännön ja henkilöstöhallinnon perusteita.

4146K
Puunhankinta
4146L
Puuteknologia
OPINTOJAKSO
4146A
OPERAATIOANALYYSI
2 OV 2 KL
Tavoite ja sisältö
Antaa opiskelijalle perustiedot erilaisten
päätöksenteko-ongelmien ratkaisemisesta operaatioanalyysin keinoin sekä operaatioanalyysin menetelmien käyttömahdollisuuksista luonnonvarojen käytön
suunnittelun apuvälineenä. Keskeiset sisältökohdat rationaalinen päätöksenteko,
päätöksenteon matemaattinen mallintaminen, lineaarinen ohjelmointi, kokonaislukuohjelmointi, tavoiteohjelmointi, kuljetus- ja sijoitustehtävät, dynaaminen ohjelmointi, jonoteoria, projektinhallinta. Lisäksi tutustutaan optimointitehtävien ratkaisussa käytettäviin tietokoneohjelmiin.
OPINTOJAKSO
4146B
JOHTAMINEN JA ORGANISAATION
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
4 OV 3 KL, 4 SL
Tavoite ja sisältö
Tarjota opiskelijalle johtamiseen ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen liittyviä valmiuksia, joita tarvitaan nykyisissä ryhmäkeskeistä johtamista soveltavissa organisaatioissa. 1) Johtajuus ja johtamisen kokonaisuus 2) Työpsykologian
perusteita 3) Johtamiskäyttäytyminen 4)
Ryhmä- ja tiimityöskentely 5) Yksikön johtamisjärjestelmän toiminta ja kehittämi-

OPINTOJAKSO
4146C
EKOLOGIAN PERUSTEET
5 OV 1 SL, 1 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy ekosysteemien toimintaan sekä saa perustiedot Suomen
maa- ja kallioperästä. Hän osaa peruskäsitteet kasvitieteestä sekä tunnistaa
alalla tarvittavat metsä- ja suokasvit. Hän
perehtyy kotimaisiin puulajeihin sekä
luonnontilaisiin ja ihmisen muokkaamiin
metsä- ja suotyyppeihin.
OPINTOJAKSO
4146D
METSÄTALOUS, YMPÄRISTÖ JA
YHTEISKUNTA
4 OV 2 SL, 3 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelijalle syntyy kokonaiskuva luonnonvarojen, etenkin metsien käytön sekä
ympäristönsuojelun oikeudellisista, taloudellisista, sosiaalisista ja filosofisista ulottuvuuksista. Metsä- ja puutalous, ympäristönsuojelu ja ympäristölait sekä luontoon liittyvät arvot ja asenteet.
OPINTOJAKSO
4146E
METSIEN MONIKÄYTÖN
PERUSTEET
4 OV 2 SL, 2 KL
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siin, luonnon virkistyskäyttäjän ja luontomatkailijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin,
käytettävissä oleviin alueisiin ja reitteihin
sekä niiden hoidon ja hallinnon perusteisiin. Perehtyminen riistan ja kalojen ekologiaan ja elinympäristövaatimuksiin sekä
keräilytuotteisiin ja niiden merkitykseen.
OPINTOJAKSO
4146F
METSÄNHOITO
5 OV 1 KL, 2 SL
Tavoite ja sisältö
Perehtyminen suo- ja kivennäismaametsien kehitysvaiheisiin ja niihin liittyviin
hoitotoimenpiteisiin metsikkötasolla perustana ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. 1) Perustuotantobiologia, metsän kehityksen dynamiikka,
kehitysluokat 2) Metsänkasvatus: taimikon hoito ja kasvatushakkuut 3) Metsän
uudistaminen: perusteet, maanhoito,
luontainen uudistaminen, metsänviljely, 4)
Suometsät ja niiden hoito
OPINTOJAKSO
4146G
METSÄNHOIDON
ERITYISKYSYMYKSET
3 OV 2 SL
Tavoite ja sisältö
Perehtyminen metsänsuojeluun, metsäluonnonhoitoon sekä siemen- ja taimihuoltoon: metsän abioottiset ja bioottiset
tuhot ja niiden torjunta, talousmetsien
luonnonhoidon perusteet, metsänjalostuksen perusteet, siemenhuolto, taimitarhatekniikka, taimikasvatus.

Tavoite ja sisältö
Perehtyä metsäsuunnittelussa, puunkorjuun suunnittelussa, metsän arvon määrityksessä sekä erilaisissa tutkimustehtävissä tarvittavien tietojen keruuseen ja
käsittelyyn. Mittauksen perusteet, yksittäisen puun, metsikön ja metsäalueen
mittaukseen liittyvät käsitteet sekä mittaus- ja laskentamenetelmät. Tutustuminen
alan atk-ohjelmistoihin. Metsätaitoradan
laatiminen.
OPINTOJAKSO
4146I
KARTOITUS JA
PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT
5 OV 2 SL, 2 KL
Tavoite ja sisältö
Perehdyttää opiskelija metsätalouden
maastomittauksissa käytettäviin kartoitusmenetelmiin, karttakoordinaatistoihin,
karttoihin, ilmakuviin ja numeeriseen kartanpiirustukseen sekä niiden käyttöön
metsätaloudessa. Antaa opiskelijalle perustiedot paikkatietojärjestelmistä, numeerisista paikkatietoaineistoista ja paikkatietoanalyyseista sekä tutustua keskeisiin paikkatieto-ohjelmistoihin.
OPINTOJAKSO
4146J
METSÄSUUNNITTELU
5 OV 2 KL, 3 SL
Tavoite ja sisältö
Tutustua luonnonvarojen käytön suunnittelun perustana olevaan filosofiaan ja teo-

Tavoite ja sisältö
Perehtyminen luonnon virkistys- ja matkailukäytön sekä luontoliikunnan käsittei-
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OPINTOJAKSO
4146H
METSÄNMITTAUS
4 OV 1 SL, 1 KL
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riaan sekä perehtyä suunnittelun eri lähestymistapoihin. Tutustua käytännön
metsäsuunnittelutoimintaan, metsäsuunnitelmiin sekä suunnitelmien hyödyntämiseen. Perehtyä metsäsuunnittelun keskeisiin välineisiin. Sisältönä suunnittelufilosofiat ja -teoriat, suunnitteluun liittyvät
käsitteet, suunnittelumenetelmät; metsäsuunnittelu työtehtävänä, metsäsuunnitelma ja sen käyttö; metsäsuunnittelussa
käytettäviä ohjelmistoja.
OPINTOJAKSO
4146K
PUUNHANKINTA
5 OV 1KL, 2SL
Tavoite ja sisältö
Perustiedot puun hinnoittelusta ja puunkorjuun suunnittelusta sekä puunkorjuusta leimikkotasolla. Puunhankinnan suunnittelun ja toteutuksen kustannuksista
hankinnan eri vaiheissa metsästä tehtaalle. Sisältökohdat: 1) Puukauppa 2) Puunkorjuu 3) Metsätiet 4) Puunkorjuun taksajärjestelmät 5) Metsäkoneet 6) Puutavaran kaukokuljetus
OPINTOJAKSO
4146L
PUUTEKNOLOGIA
3 OV 1 KL
Tavoite ja sisältö
Tuntee puun ominaisuudet ja niiden vaikutukset puun rakenteeseen ja käyttöön
sekä puutavaran mittausmenetelmät. Sisältökohdat: 1) Puunrakenne ja ominaisuudet 2) Puutavaralajit 3) Puutavaran
mittaus 4) Puunjalostus

VAIHTOEHTOISET
SUUNTAUTUMISOPINNOT
Valittavana olevat opintojaksot ovat syventäviä opintoja ja ne edustavat ammatin keskeisiä osa-alueita ja alan odotettavissa olevaa kehitystä. Suuntautumisopinnot antavat mahdollisuuden yksilölliseen erikoistumiseen. Opiskelija valitsee
yksilöllisen kiinnostuksensa mukaisesti
neljä laajuudeltaan viiden opintoviikon
opintojaksoa eli 20 opintoviikkoa tarjonnassa olevista 50 opintoviikosta. Opintojaksoja, joiden kysyntä on vähäinen, ei
mahdollisesti voida toteuttaa joka lukuvuosi.
Opintojaksot
4147A
Luonnon- ja maisemanhoito
4147B
Luonnon monikäyttö
4147C
Puunjalostus ja puutuotteet
4147D
Metsä- ja luontoyrittäminen
4147E
Luonnonvarojen inventointi ja seuranta
4147F
Metsätietojärjestelmät
4147G
Puuhuolto
4147H
Metsäekonomia
4147I
Ekologian syventävät opinnot
4147J
Kansainvälinen metsätalous
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OPINTOJAKSO
4147A
LUONNON- JA MAISEMANHOITO
5 OV 3 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa
luonnonhoitoa kaikessa puuraaka-aineen
tuotantoon ja metsien muuhun käyttöön
liittyvässä toiminnassa. Hän tunnistaa
metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt,
säilyttää ne ja osaa hoitaa niitä. Hän osaa
analysoida ja hoitaa maisemaa metsätalouskäytössä olevilla ja muilla metsäalueilla sekä maaseudun kulttuuriympäristöissä.
OPINTOJAKSO
4147B
LUONNON MONIKÄYTTÖ
5 OV 4 SL
Tavoite ja sisältö
Metsä- ja vesiluonnon hoitoon ja käyttöön
liittyvien toimenpiteiden suunnittelu siten,
että näiden elinympäristöjen laatu riistaeläintemme ja hyödyntämiskelpoisten
kalalajiemme kannalta säilyy tai paranee.
Taito suunnitella lajikohtaisia hoitotoimenpiteitä. Virkistys- ja suojelualueiden, retkeilyreittien sekä luontomatkailutuotteiden tuntemus, suunnittelu ja toteutus ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteiden mukaisesti.
OPINTOJAKSO
4147C
PUUNJALOSTUS JA PUUTUOTTEET
5 OV 3 SL
Tavoite ja sisältö
Perehdytään puunjalostusteollisuuteen.
Selvitetään miten eri puulajit ja niiden ra-
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kenteelliset ominaisuudet vaikuttavat
tuotteen kestävyyteen eri käyttökohteissa ja miten puun käsittelyllä voidaan parantaa puun käyttöominaisuuksia. Sisältökohdat: 1) Puu materiaalina 2) Puunjalostusteollisuus 3) Tuotesuunnittelu
OPINTOJAKSO
4147D
METSÄ- JA LUONTOYRITTÄMINEN
5 OV 3 KL
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on tutustua erilaisiin metsään
ja luontoon liittyviin yritystoiminnan muotoihin sekä pienyritysten käytännön toimintaan.
Opiskelija tuntee metsäkoneyrittämistä
siten, että pystyy käyttämään osaamistaan toimihenkilönä toimiessaan.
1) Metsään ja luontoon liittyvä yrittäminen:
Metsäkoneyrittäminen, metsäpalvelu- ja
luontomatkailuyrittäminen, luonnontuotteisiin perustuva yrittäminen 2) Pienyrityksen toiminta: Yrityksen perustaminen:
kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan
periaatteita ja toiminnan organisointi.
OPINTOJAKSO
4147E
LUONNONVAROJEN INVENTOINTI
JA SEURANTA
5 OV 3 SL
Tavoite ja sisältö
Antaa opiskelijalle perustiedot metsävarojen inventoinnissa käytettävistä menetelmistä, tiedonkeruusta, inventointitulosten laskennasta ja raportoinnista. Tutustua erilaisiin käytännön inventointitehtäviin, kuten luontoinventoinnit, metsäluon103
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non hoidon seuranta, puunkorjuuvaurioiden inventointi. Tutustua kaukokartoitusaineistojen numeeriseen tulkintaan ja niiden käyttömahdollisuuksiin luonnonvarojen monilähteisessä inventoinnissa.
OPINTOJAKSO
4147F
METSÄTIETOJÄRJESTELMÄT
5 OV 4 SL
Tavoite ja sisältö
Perehtyä metsäsuunnitelman laadintaan
kaikkine työvaiheineen sekä metsätalouden eri organisaatioiden metsätietojärjestelmiin. Keskeisenä sisältönä metsäsuunnittelun työvaiheet: ennakkokuviointi,
inventointi, tulosten laskenta ja suunnitelman koostaminen sekä metsäsuunnittelussa käytettävät tietojärjestelmät.
OPINTOJAKSO
4147G
PUUHUOLTO
5 OV 3 KL
Tavoite ja sisältö
Perehdytään kokonaistaloudelliseen,
asiakaslähtöiseen puunhankinnan ja toteutuksen suunnitteluun sekä kuljetusten
optimointiin. Tavoitteena on hallita puunhankinnan toteutus ja kyetä johtamaan taloudellista puunhankintaa. Sisältökohdat:
1) Puunhankinnan suunnittelu ja toteutus
2) Konekustannuslaskenta 3) Logistiikka

OPINTOJAKSO
4147H
METSÄEKONOMIA
5 OV 4 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee metsäkiinteistöjen ja
-luonnonvarojen kauppaan, omistukseen
ja käyttöön liittyvät taloudelliset arviointija laskentamenetelmät: Metsänarvon
määritysmenetelmät, kiinteistökaupan
lainsäädäntö sekä investointilaskentamenetelmät.

OPINTOJAKSO
4147I
EKOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
5 OV 3 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa tunnistaa, säilyttää ja
hoitaa harvinaisia metsä- ja suotyyppejä
sekä myös arvokkaita metsättömiä elinympäristöjä. Hän oppii käyttämään määrityskirjallisuutta ja mikroskooppia sekä
tuntee arvokkaiden elinympäristöjen kasvi- ja muita eliölajeja. Pohjoista osaamistaan opiskelija syventää talvi- ja tunturiekologian opinnoilla.
OPINTOJAKSO
4147J
KANSAINVÄLINEN METSÄTALOUS
5 OV 4 SL
Tavoite ja sisältö
Opintojakso perehdyttää metsätalouden
toimintaympäristöön eri maissa, Suomen
metsä- ja ympäristöalan kansainväliseen
yhteistyöhön, taloudellisesti merkittäviin
ulkomaisiin puulajeihin. Luonnonsuojelun
ja kestävän kehityksen merkitys tulee
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voimakkaasti esille. 1) Metsäalan kehitysyhteistyö, 2) Vieraat puulajit, 3) Metsätalous lähialueilla, 4) Metsätalouden
merkitys eri maanosissa, 5) Kansainväliset metsiä koskevat sopimukset ja järjestöt, 6) Metsäluonnonsuojelu eri maissa, 7) Pohjoiskalotin metsätalous (opintokäynti).

Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan
muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksilukea aikaisempia opintoja. Koulutuspäällikön tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.

PROJEKTIOPINNOT

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

OPINTOJAKSO
4148
PROJEKTIOPINNOT
10 OV 3 KL, 4 SL

HARJOITTELU

Tavoite ja sisältö
Työelämälähtöiset projektit vahvistavat
opiskelijoiden suuntautumisen mukaista
asiantuntijuutta. Vuosittain muodostettavien projektien teemat ovat ajankohtaisia.
Ammatillista osaamista syvennetään yhteistoiminnallisen oppimisen ja tekemällä oppimisen avulla. Keskeisenä tavoitteena on myös projektinhallintaan liittyvien valmiuksien antaminen: Opiskelija tuntee projektityöskentelyn organisaation
toimintatapana ja saa valmiudet projektien suunnitteluun ja toteutuksen ja seurannan tehtäviin. Opiskelija tutustuu ohjelmaperusteiseen projektitoimintaan.

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta. Opinnot voivat kuulua muiden
koulutusohjelman normaalitarjontaan tai
ne voivat olla koulutusohjelman tai koko
ammattikorkeakoulun tarjoamia vapaasti valittavia opintojaksoja.
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Harjoittelussa opiskelija syventää tietämystään työelämän tehtävien kokonaisuudesta sekä työyhteisön toiminnasta ja
saa mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käytäntöön. Harjoittelu myös motivoi
opintoihin. Harjoittelua mti -koulutuksessa on yhteensä 20 ov ja se jakautuu I ja II
-harjoitteluun, joiden molempien laajuus
on 10 ov. Yksi opintoviikko on 7,5 työpäivää, joten kummankin harjoittelujakson
pituus on 75 työpäivää. Ykkösharjoittelu
ajoittuu ensimmäisen ja kakkosharjoittelu kolmannen opiskeluvuoden jälkeen.
Ykkösharjoittelua on mahdollista täydentää myös toisen opiskeluvuoden jälkeen.
I -harjoittelussa pääpaino on suorittavan
työn tehtävissä ja II -harjoittelussa taas
suunnittelu ja esimiestehtävissä. Sisällöltään toinen harjoittelujakso on valitun
suuntautumisen mukaista harjoittelua.
Tähän jaksoon voi sisältyä päättötyöhön
liittyvän aineiston keruu. Molemmat harjoittelujaksot on mahdollista toteuttaa
myös ulkomailla. Harjoittelusuunnitelma
hyväksytään ennen harjoittelua. Opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa itse.
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OPINTOJAKSO
4149A
I HARJOITTELU
10 OV (75 TYÖPÄIVÄÄ)
1. KESÄ (2. KESÄ )
Tavoite ja sisältö
Harjoittelussa opiskelija soveltaa oppimaansa käytäntöön. Harjoittelu lisää opiskelijoiden työelämän tuntemusta ja perehdyttää hänet työntekijänä metsäalan erilaisiin suorittavan työn tehtäviin, työoloihin ja työorganisaatioihin. Näiden omakohtainen hallinta luo valmiuksia suunnittelu-, esimies ja asiantuntijatehtävien suorittamiseen. Harjoitteluilla on positiivinen
vaikutus opiskelumotivaatioon ja se edesauttaa suoriutumista tulevissa opiskelutehtävissä.
Harjoittelu pyritään rakentamaan sisällöltään monipuoliseksi. Harjoittelijan mahdollista aiempaa työkokemusta pyritään
monipuolistamaan. Suorittavan työn ohella harjoitteluun voidaan sisällyttää vähäisessä määrin suunnittelua ja työnjohtoa
avustavia tehtäviä.
Seuraavia töitä on suositeltavaa
sisällyttää harjoitteluun:
Puuntuottamisen työt: esim. metsänviljely,
taimituotanto, taimikonhoito
Puunhankinnan työt: hakkuutyöt oheistehtävineen, puutavaran mittaus, kuljetuksiin liittyvät tehtävät
Mittaus- ja arviointitehtävät
Virkistys- ja monikäytön tehtävät
Harjoittelun työtehtävien lisäksi
opiskelijan harjoitteluun kuuluu:
Perehtyminen harjoittelupaikan toimialaan, organisaatioon, tuotteisiin, palveluihin, suunnittelu- ja toteutusjärjestelmiin
Perehtyminen harjoittelutyönantajan työn
organisointiin: tiimityöskentely, esimies- ja

työntekijäsuhde, yhteistoiminta ja viestintä. Toiminen työryhmän jäsenenä
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tavan harjoittelun tavoitteet ja sisältö voivat jonkin verran poiketa yleisesti vaaditusta.

Ulkomailla suoritettavan harjoittelun tavoitteet ja sisältö voi poiketa edellisestä.

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
OPINTOJAKSO
4149B
II HARJOITTELU
10 OV (75 TYÖPÄIVÄÄ) 3. KESÄ
Tavoite ja sisältö
Harjoittelu lisää opiskelijoiden työelämän
tuntemusta ja valmiuksia suunnittelu-,
esimies- ja asiantuntijatehtävien suorittamiseen. Työssä oppiminen on keskeinen
osa ammattitaidon hankkimisessa. Harjoittelun tulee koostua suuntautumisopintojen mukaisista keskeisistä työtehtävistä. Opinnäytetyön ja harjoittelun kytkeytyminen toisiinsa on suositeltavaa. Opinnäytetyön aihe voi liittyä harjoittelun aihepiiriin tai pisimmälle vietynä harjoittelu
koostuu opiskelijan ja työnantajan yhdessä sopiman opinnäytetyöhankkeen edellyttämistä tehtävistä.

OPINTOKOKONAISUUS
4127
OPINNÄYTETYÖ
10 OV
Tavoite
Opiskelija perehtyy tutkimusprosessiin.
Hän kykenee lukemaan tutkimuksia kriittisesti sekä saa valmiuksia omakohtaiseen tutkimustyöhön. Opiskelija osaa laatia ohjatusti henkilökohtaisen opinnäytetyön, joka täyttää tieteellisen tutkimustyön
vaatimukset tai hän osaa laatia laajahkon
kehittämis-, luonnonkäyttö ym. -suunnitelman tai muun ammattialansa kehittämistä palvelevan tuotteen. Hän kykenee
antamaan tuotokseensa liittyvän kirjallisen kypsyysnäytteen.

Seuraavat osatavoitteet painottuvat:
Perehtyminen harjoittelupaikan toimialaan, organisaatioon, tuotteisiin, palveluihin, suunnittelu- ja toteutusjärjestelmiin,
kehittämis- ja tutkimustoimintaan, yritystoimintaan, markkinointiin ja asiakkaisiin
Perehtyminen suunnittelutehtäviin
Perehtyminen harjoittelutyönantajan työn
organisointiin: tiimityöskentely, esimies- ja
työntekijäsuhde, yhteistoiminta ja viestintä. Toiminen työryhmän jäsenenä
Suorittavaan työhön kuuluvia tehtäviä voi
harjoitteluun sisältyä vain vähäisessä
määrin. Harjoittelu on myös mahdollista
suorittaa ulkomailla. Ulkomailla suoritet-
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DEGREE PROGRAMME IN TOURISM STUDIES

DEGREE PROGRAMME IN TOURISM STUDIES
Tourism is part of the fast growing travel
and hospitality industry, the single largest
industry in the world both in employment
and in economic terms. It is an industry
in which a large amount of effort goes into
planning, development, and marketing,
which is generated predominantly through
the exchange of information. Tourism is
therefore an information business, in
which access to up-to-date information
on an extremely wide range of areas is
required instantaneously. Consequently,
it should come as no surprise that the
tourism sector is at the forefront of, and
has benefited greatly from information
technologies such as the Internet, to the
point where tourism is now highly dependant upon information technology (IT) as
a media channel. The Degree Programme in Tourism Studies focuses on integrating studies of business and information technology, as they relate to tourism.
Information and marketing are the two
main factors that characterise tourism,
while information technologies are simply tools that serve to facilitate and improve commerce and communication. This
degree programme incorporates these
principals in each core study module to
help coordinate the integration between

business and technology. In doing so, students will study business and marketing,
elements of WWW and Internet communications and techniques, and other innovative technologies that apply to tourism, hospitality, transportation enterprises and destinations. Studies in Internet
techniques include; WWW-page preparation; HTML basics; page planning and
structure analysis, end-user behaviour;
interactive applications; database interfaces; and marketing communications via
the Internet. In order to broaden the experience, students are required to do a
study and/or a training period abroad in a
country other than their own.
Upon successful completion, graduates
will receive a Bachelor of Hospitality Management Degree. With the skills needed to succeed, graduates will then be
equipped to undertake the challenges
facing the tourism industry in a rapidly
progressing environment. With their abilities to strengthen the competitiveness
of tourism organisations, graduates from
the Degree Programme in Tourism Studies will be able to compete for career
positions in tourism or the broader service sectors of the economy.

140 cu
BACHELOR’S THESIS

10 cu

PRACTICAL TRAINING

20 cu

PROFESSIONAL STUDIES

70 cu

Complementary Studies

10 cu

Line-specific Studies

20 cu

Professional Studies

40 cu

BASIC STUDIES

40 cu

Programme-specific Basic Studies

30 cu

Common Basic Studies

10 cu
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COMMON BASIC STUDIES
STUDY MODULE
0001
STUDYING AND THE NORTHERN
CULTURAL ENVIRONMENTS
0002
COMMUNICATION

PROGRAMME-SPECIFIC
BASIC STUDIES
STUDY MODULE
BASICS OF TOURISM
8 CU
Objectives and contents
Students learn to understand tourism as
a phenomenon. They recognise the regularities behind the activities. Students
realise that tourism is both a science and
a business. Tourism in numbers, concepts in tourism, history of tourism, factors affecting the development of tourism
(in tourism generating areas and in destinations), the impacts of tourism on
economy, culture and the environment,
visions.
Students understand the regionality and
spatial character of tourism. They recognise the attractions (physiological and
cultural) of destinations and the reasons
why people are travelling from tourism
generating areas. They learn to know the
important destinations and tourism generating areas; Physiological and political
world; Tourism generating areas and destinations; Tourism flows; Attractions and
sights of different destinations; Accessibility of destinations; Profiles of destinations; Destinations and countries preferred by Finnish tourists; Finland as a des-

tination; and Tourism generating areas to
Finland.
Gives the student an idea about the decision making process in travelling; why
people travel, and how the influencing factors can be used in marketing and planning of travel products. Information on different traveller types, target groups in travelling, travel motives, decision-making
process within travelling, expectations
and needs.
Study units
22501A
Tourism as
a phenomenon
3 cu 2nd semester
22501B
Tourism geography 3 cu 2nd semester
22501C
Travel behaviour
2 cu 2nd semester
STUDY MODULE
TOURISM WORK
8 CU
Objectives and contents
Students learn the basic skills and tasks
needed in different branches of tourism.
They understand the organisations and
the different types of enterprises found in
the tourism industry. They also realise that
seasons characterise the business. Students become familiar with different tourism organisations (i.e. travel agencies;
hotels and restaurants; guiding and activities; meetings and congresses), and the
basic skills and tasks needed in the field.
Learn to use microcomputers and the
most common office programmes, including the basics of the Windows operating system, hardware, e-mail and spreadsheet and database programmes.

DEGREE PROGRAMME IN TOURISM STUDIES
Study units
2251A
Tourism services
5 cu 1st semester
2251B
Basics of information
technology
2 cu 1st semester
2251C
Project
1 cu 4th semester
STUDY MODULE
BUSINESS ADMINISTRATION 8 CU
Objectives and contents
The student understands the importance
of business and he/she knows the basic
concepts of the economic activity, the functions and operations of the company.
Learn the importance and nature of business; the function process of a company
and its environment; organising a business; and operations of a company.
The student will understand the importance of modern marketing. He/She will understand marketing tasks. He/She will be
familiarised with basic marketing mix decisions in tourism marketing and buying
behaviour. Learn the concept of modern
marketing; marketing environment; internal and external environment; buying
behaviour; and segmentation. Learn the
basic marketing tools.
To provide the student with a basic knowledge of managerial and financial accounting and how to utilise it in a decision making process. The student will acquire a basic understanding of the importance and practise of bookkeeping. Including: double entry bookkeeping; closing
of the accounts; analysis of financial statements; differences in bookkeeping according to the form of a company; accounting information exploitation; and compu-
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ter exercises. Learn to process data
through the different applications
Study units
2252A
Business
economics
2 cu 3rd semester
2252B
Basics of Marketing 2 cu 2nd semester
2252C
Introduction to
accounting
2 cu 3rd semester
2252D
Data
processing
2 cu 1st & 2nd semesters
LANGUAGE STUDIES

6 cu

PROFESSIONAL STUDIES
STUDY MODULE
TOURISM ENTREPRENEURSHIP
20 CU
Objectives and contents
The student will be familiarised with basic marketing decisions in tourism marketing and how to use them in marketing. Marketing decisions in tourism marketing: product and service decisions,
product development and price decisions.
The student is familiar with the basic
terms of economics, understands the
principles of macroeconomics, and studies current questions. Basic sectors of
the economy, economic units, system of
national accounts, markets of factors of
production, monetary economy, economic policy, economic growth.
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The student will prepare profitability calculations for managerial purposes. He/
she is able to calculate the costs of products and services as well as set their
prices. The student is familiar with financial solutions of a firm. He/She is able to
complete a budget for a small firm. Financial statement, tax planning, unit
costs, price setting, budgeting, interest
and index.
Study units
2253A
Contract law and
special legislation 3 cu
2253B
Marketing of
services
3 cu
2253C
Macro-economics 2 cu
2253D
Profitability planning
and financing
5 cu
2253E
Human resources
management
3 cu
2253F
Business negotiation
and presentations 2 cu
2253G
Project management
and realisation
2 cu

DEGREE PROGRAMME IN TOURISM STUDIES

Study units
2254A
Environmental and
quality control
3 cu 4th semester
2254B
Control of personal
resources
2 cu 3rd semester
STUDY MODULE
INTERNATIONAL OPERATING
ENVIRONMENT AND MARKETING
7 CU

3rd semester
3rd semester
3rd semester

Objectives and contents
Students will become familiar with different marketing strategies for diverse competitive situations, and with management
of customer flows. They will also research different marketing information and
analyse it.

4th semester
5th semester
3rd semester
2nd semester

STUDY MODULE
QUALITY CONTROL
5 CU
Objectives and contents
The aim is to provide students with an
understanding of the various control
mechanisms involved in modern entrepreneurship, and the importance this has
in the tourism sector.

Study units
2257D
Marketing research 2 cu 5th semester
2257C
Strategic market
planning
3 cu 5th semester
2258A
Management of
customer flows

2 cu 6th semester

LANGUAGE STUDIES

8 cu

LINE SPECIFIC STUDIES
STUDY MODULE
INTERNET – COMMUNICATIONS &
TECHNIQUES
9 CU
Objectives and contents
Students will learn to make vector and
bitmap graphics, and learn different ways
of preparing and using these graphics on
www-pages; the basics of preparing
www-pages and of using HTML (Hypertext Mark-up Language). These skills are
then applied in practice. Student will also
learn to analyse the structure and the
outlook of www-pages critically. Based on
this knowledge student will learn to plan
new www-pages. They will also learn to
plan and implement interactive www-applications. Student will make an interactive www-application. Learn to implement
www-connected database systems. Student will make connections and www-interfaces for the database. Student will
concentrate on analysing, planning and
implementing marketing communications
via Internet. Student will learn about the
importance of the Internet from the
perspective of different kinds of companies.
Study units
2305B
WWW-graphics
2 cu
2305C
WWW-page preparation
and Html basics
1 cu
2305D
WWW-page
planning
1 cu
2329C
Internet applications
programming
2 cu
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4th semester

2330C
WWW database
systems
1 cu 5th semester
2258D
Marketing communications
via Internet
2 cu 4th semester
STUDY MODULE
INFORMATION MANAGEMENT
4 CU
Objectives and contents
Courses will provide students with the
necessary skills needed to manage vast
amounts of information, by programming
and developing database applications.
This will include the analysis of such data,
through the implementation of relational
database systems, and advanced spreadsheet applications.
Study units
2323D
Database application
programming
2 cu 5th semester
2323F
Development database
applications
1 cu 5th semester
2325D
Relational database
systems
1 cu 6th semester
STUDY MODULE
COMPUTER SCIENCE
5 CU

4th semester
4th semester
4th semester

Objectives and contents
Through courses in LAN structures, and
telecommunication technology, students
will learn the importance of networking,
data flows, and of modern information
technology integration. Learn international standards of microcomputers and lo115
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cal area networks as well as their operating systems and user interfaces; functional abnormalities; and common installation and upgrading procedures.
Study units
2304D
Advanced spreadsheet
applications
2 cu 5th semester

PRACTICAL TRAINING
As a key part of the programme, students
will receive basic training in fieldwork during the peak Christmas season, and will
participate in a training period abroad.
Basic Training

2330A
Telecommunication
technology
2 cu 6th semester
2322B
LAN structures

1 cu 6th semester

LANGUAGE STUDIES

2 cu

COMPLEMENTARY STUDIES

10 cu

Objectives and contents
The courses in this module are electives,
and includes fieldtrips, outdoor activities,
Polar tourism, and an introduction to
Amadeus or Fidelio travel specific reservations systems.
Study units
2270D
Fieldtrips
2 cu 3rd & 5th semesters
2270C
Outdoor activities 2 cu 3rd semester
2230C
Amadeus CRS
1 cu 2nd semester
2240
Polar tourism
1 cu 4th semester
LANGUAGE STUDIES

4 cu

STUDY MODULES
BASIC TRAINING
10 CU
Study units
2250A
Fieldwork
experience
7 cu between the
3rd & 6th semesters
2250B
The Christmas
season
3 cu 1st semester
Advanced Training
10 cu
Study unit
2250C
Practical training
abroad

10 cu 6th semester

BACHELOR’S THESIS AND
MATURITY TEST

DEGREE PROGRAMME IN TOURISM STUDIES
Bachelor’s thesis and
Maturity test 10 cu
Study unit
2251A
Bachelor’s thesis and
Maturity test
10 cu 7th semester

LANGUAGE STUDIES
All students must study languages. Finnish students follow business communication in Swedish (2 cu), and beginners
or advanced level courses in one language (4cu in French, German, or Spanish).
International students follow basic and
advanced courses in Finnish (6cu). As
well, all students take travel industry courses in English (7cu), and basic and follow-up courses in one (7 cu in French,
German, Spanish). In total students will
take 20 cu.
For Finnish students the options are
as follows:
Swedish
2 cu
English
7 cu
Either French, German, or Spanish 4 cu
Either French, German, or Spanish 7 cu
For international students the
options are as follows:
English
7 cu
Finnish
6 cu
Either French, German, or Spanish 7 cu

Includes a Bachelor’s thesis where students must solve a practical tourism problem, preferably related to their practical
training experience, and a Maturity test
related to the student’s thesis work.
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STUDY MODULE
FINNISH
6 CU
Study units
0002J
Finnish for
beginners 1
0002X
Finnish for
beginners 2
2006A
Finnish advanced
level

2 cu 1st semester
2 cu 2nd semester
2 cu 3rd semester

STUDY MODULE
SWEDISH
2 CU
Study units
2000A
Välkommen
ombord

2 cu 2nd semester

STUDY MODULE
ENGLISH
7 CU
Study units
2001A
Have a nice trip
2001C
Business
communication
2001J
Lapland

3 cu 1st semester
2 cu 3rd semester
2 cu 5th semester
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STUDY MODULE
GERMAN
7 CU

STUDY MODULE
SPANISH
7 CU

Study units
0002F
German for
beginners 1 2 cu 1st or 2nd semester
0002N
German for
beginners 2 2 cu 3rd or 4th semester
2002T
Deutsch im
tourismus
3 cu 5th semester

Study units
0002K
Spanish for
beginners 1 2 cu 1st or 2nd semester
0002S
Spanish for
beginners 2 2 cu 3rd or 4th semester
2005T
El español de loc
servicios turisticos 3 cu 5th semester

STUDY MODULE
FRENCH
7 CU
Study units
0002G
French for
beginners 1 2 cu 1st or 2nd semester
0002O
French for
beginners 2 2 cu 3rd or 4th semester
2003T
Français du
tourisme
3 cu 5th semester

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA
Koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa hotelli- ja ravintola-alan esimies- ja
suunnittelutehtäviin sekä alan monipuolisiin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin.
Koulutusohjelma antaa valmiuksia matkailu- ja ravitsemisalan soveltavaan tutkimukseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Opiskelija perehtyy lappilaiseen
kulttuuriin ja elinkeinoihin ja niiden ympäristöä säästävään kehittämiseen.
Koulutusohjelma mahdollistaa alan asiantuntijaksi kasvamisen vahvan käytännön osaamisen ja teoreettisen opiskelun
avulla.
Tutkintonimike restonomi (AMK)
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT

Kulinaarikeittiö
Kulinaarikeittiön suuntautumisvaihtoehto
vaalii lappilaista ruokaperinnettä ja kansainvälistä keittiöosaamista. Koulutusohjelma antaa valmiuksia toimia ruokakulttuurin edistäjänä hotelli- ja ravintola-alan
yrityksissä kotimaassa ja ulkomailla. Koulutusohjelmassa korostuvat ravitsemiselinkeinon esimiestehtävissä vaadittavat
kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistaidot.

Ravintola-ala
Ravintola-alan suuntautumisvaihtoehto
antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet
matkailu- ja ravitsemisalan tehtäviin kotimaassa ja ulkomailla. Suuntautumisvaihtoehto painottaa laadukasta, asiakaskeskeistä palvelua, pohjoisten alueiden elinkeinojen, ympäristön ja kulttuurien erityisosaamista. Koulutusohjelmassa korostuvat ravitsemiselinkeinon esimiestehtävissä vaadittavat kehittämis-, suunnittelu- ja
johtamistaidot.
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Hotelliala
Hotellialan suuntautumisvaihtoehto antaa
opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet matkailu- ja ravitsemisalan tehtäviin. Hotellialan opinnoissa painotetaan kansainvälistä palveluosaamista. Koulutusohjelmassa korostuvat majoituselinkeinon
esimiestehtävissä vaadittavat kehittämis-, markkinointi- ja johtamistaidot.
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MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA

PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN
KOULUTUSOHJELMA

Matkailuelinkeinon monipuolisuus näkyy
koulutusohjelman monipuolisuutena:
koulutuksen toteutukseen osallistuvat lähes kaikki ammattikorkeakoulun yksiköt.
Matkailuala kouluttaa kotimaan ja kansainvälisen matkailun palvelukseen asiantuntijoita, jotka pystyvät hyödyntämään
työssään alan tutkimusta ja yhteistyöverkostoja. Koulutus antaa valmiuksia toimia
monipuolisissa matkailualan palveluteh-

tävissä, markkinoinnin ja pohjoisen matkailun tuotekehittelyn parissa sekä itsenäisenä matkailualan yrittäjänä. Tavoitteena on oppia kehittämään matkailuelinkeinoa: painopisteitä ovat matkailuyrittäjyys, pohjoisen alueen erikoisosaaminen,
pohjoisuuden hyödyntäminen tuotekehityksessä, ympäristön ja laadun hallinta ja
kansainvälinen markkinointi. Tutkinto tarjoaa monipuolisen tartuntapinnan elämysteollisuuteen.

Opiskelussa painotetaan palvelun, tuotantoprosessien ja pohjoisen kulttuurin
ymmärtämistä sekä korostetaan vahvaa
ammatillista osaamista sekä jatkuvaa tietojen hankintaa ja taitojen kehittämistä.
Ruoka- ja puhdistuspalvelualoilla työskentelevät tarvitsevat vankan, ammatillisen perusosaamisen lisäksi hyvää asiakaspalveluosaamista, valmiuksia toimia
yrittäjämäisesti ja taloudellisesti sekä kykyä vastata alan kansainvälistymishaasteisiin.
Kehittämisalueita alalla ovat ateriapalvelujen toteutus erilaisissa toimintaympäristöissä, laadun, kustannustietoisuuden ja
kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen sekä toimitilojen huollossa ja
hoidossa että ruokapalveluissa ja alan
tuotekehitys- ja muissa kehittämistehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla.
Lappilaisten raaka-aineiden jatkojalostus
tarjoaa uusia mahdollisuuksia matkailupalveluyritysten käyttöön.
Opiskeluun sisältyvät kehittämisprojektit
mahdollistavat teoriaopintojen ja työelämän käytäntöjen yhdistämisen ja antavat
opiskelijalle mahdollisuuden oman asiantuntijuuden kehittämiseen ja työelämäsuhteiden luomiseen.
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Vapaasti valittavista opintokokonaisuuksista, projektityöstä ja opinnäytetyöstä
opiskelija voi rakentaa omaa ammatillista osaamista tukevan, laajan opintokokonaisuuden. Se voi olla oman työn tai työyhteisön kehittämisprojekti tai muu koulutusohjelman ja opiskelun tavoitteiden
mukainen kehittämishanke.
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Ruokapalveluala
Antaa valmiuden toimia erilaisissa ruokapalvelualan työtehtävissä. Suuntautumisvaihtoehdossa painottuu taito suunnitella, tuottaa, kehittää ja johtaa laadukkaita
ravitsemispalveluja erilaisissa toimintaympäristöissä sekä suunnitella ja kehittää elintarvikkeista tuotteita ympäristön
elinkeinoelämän kanssa ja tarpeisiin.
Toimitilapalvelut
Antaa valmiuden suunnitella, tuottaa ja
johtaa siivous- ja kiinteistönhoitopalveluja eri toimintaympäristöissä vuorovaikutteisesti asiakkaiden ja henkilöstön kanssa.
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140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

AMMATTIOPINNOT

70 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

30 ov

Pakolliset ammattiopinnot

30 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

30 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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*) Opiskelijan valittava pakollisina opintoina, mikäli ei ole suorittanut vastaavia opintoja aikaisemmin, esimerkiksi toisella asteella
**) Hotelli- ja ravintola-alan ko:n opiskelijat valitsevat 1 x 10 ov oman suuntautumisvaihtoehdon mukaan ja 1 x 10 ov vapaasti Maratan vaihtoehtoisten ammattiopintojen tarjonnasta. Matkailun ko:n opiskelijat valitsevat 1 x 10 ov Myynti- ja välitystoiminta ja 1 x 10 ov Matkailu ilmiönä. Kaikki Palvelujen ja tuottamisen ko:n opiskelijat
valitsevat 1 x 10 ov Ruoka- ja toimitilapalvelujen työvälineopinnot ja valitsevat yhden
seuraavista: Ruokapalvelut 10 ov, Toimitilapalvelut 10 ov tai Elintarvikkeiden jatkojatkojalostus 10 ov.
***) Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma, pakollinen ranska 2 ov.
****) 3-7 opintoviikkoa voi toteuttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan,
joka suunnitellaan yhdessä ryhmänohjaajan kanssa.
*****) palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma, omaa ammatillista osaamista syventävät opinnot 5 ov.
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PERUSOPINNOT

Opintojaksot

AMMATTIKORKEAKOULUN 3300A
Informaatio- ja
YHTEISET OPINNOT
viestintäteknologia
10 ov
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 6 ov on
pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
3300
TYÖVÄLINEOPINNOT
10 OV 1 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota opiskelijalle tietojenkäsittelyn perustyövälineet, jotta hän pystyy työskentelemään sekä koulu- että työelämän teknistyvissä ympäristöissä. Opintokokonaisuuden kieliopinnot antavat perusvalmiudet
126
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matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiakaspalvelutehtäviin.

5 ov
koostuu seuraavista:
Ict 1, Tietotekniikan perusteet,
Ict 2, Tekstinkäsittely,
Ict 3, Taulukkolaskenta,
Ict 4, Kuvakäsittely,
Ict 5, Tietokannat,
3300B
Englanti
3 ov
3300C
Ruotsi
2 ov

1 lv
1 ov
1 ov
1 ov
1 ov
1 ov
1 lv
2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
3301
MARATA-ALAAN TUTUSTUMINEN
10 OV 1 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelija matkailu-, ravitsemisja talousalan eri sektoreihin sekä alan
perusteoriataustaan. Osa opinnoista on
yhteisiä, osa valinnaisia opiskelijan oman
kiinnostuksen ja suuntautumisen mukaan. Kaikille yhteiset opinnot antavat
kuvan laajan matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yhteisestä perustasta. Valinnaiset tutustuttavat alan eri sektoreihin, niiden työtehtäviin ja opintojen aluksi tarvittavaan teoriaan.
Opintojaksot
3301A
Orientaatio, ryhmäytyminen
3301B
Vieraanvaraisuus
3301C
Omavalvonta ja hygienia

1 ov
1 ov
1 ov
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3301D
Ammattikeittiöt
3301E
Elintarvikkeiden jatkojalostus
3301F
Välittäjäorganisaatiot
3301G
Toimitilapalvelut
3301H
Opas- ja ohjelmapalvelut
3301I
Ravintolapalvelut
3301J
Hotelli- ja kongressipalvelut
2204A
Matkailun perusteet
2204D
Matkailumaantieto
3223E
Ruokapalveluiden
toimintaympäristö
3223F
Toimitilapalveluiden
toimintaympäristö

1 ov
1 ov
1 ov
1 ov
1 ov
1 ov
1 ov

Opintojaksot
3302A
Kansantalous
3302B
Yrittäjyys ja
yritystoiminta
3302C
Työyhteisössä
toimiminen
3302D
Markkinointi
3302E
Taloushallinnon
perusteet
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2 ov

1 lv

2 ov

1 lv

2 ov

1 lv

2 ov

2 lv

2 ov

2 lv

2 ov

AMMATTIOPINNOT
2 ov
2 ov
2 ov

OPINTOKOKONAISUUS
3302
MARATA-ALAN LIIKETOIMINNAN
PERUSTEET
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy kansantalouden käsitteistöön ja hallitsee taloudellisen toiminnan perusmekanismit sekä ymmärtää
yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen. Hän perehtyy liiketalouden peruskäsitteisiin sekä ymmärtää, miten yritys toimii ja mikä merkitys markkinoinnilla ja
taloushallinnolla on yrityksen kannattavalle toiminnalle. Hän ymmärtää yksilön ja
ryhmän toiminnan työyhteisössä.

KAIKILLE YHTEISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
3303
PROJEKTIT
10 OV
Tavoite ja sisältö
Projektiopintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii projektityön perusteet prosessina. Hän hallitsee projektisyklin ja projektiorganisaation rakenteen. Hän oppii
soveltamaan omaksumaansa tietoa elinkeinoon työstettävissä projekteissa, joiden kautta hän vahvistaa omaa projektiosaamistaan. Opiskelija ymmärtää tiimityön eron perinteiseen ryhmätyöhön ja tiedostaa tiimityön keinoksi toteuttaa projekti. Opiskelija osaa analysoida projektiryhmän kypsyyttä tiimityön kehitysvaiheiden
kautta ja tukea omalla toiminnallaan tiimin kehitystä kohti korkean suoritustason
tiimiä. Opiskelija huomioi projektissa kestävän kehityksen ja alueellisuuden.

Opintojaksot
3303A
Projektinhallinta
3303B
Tieteellinen
kirjoittaminen
3303C
Projektityöskentely

1 lv

1 ov

1 lv

8 ov

2 ja 3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
3304
VIESTINTÄ JA KULTTUURI
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus perehdyttää matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yritysten kokonaisviestintään painotuksena asiatekstin laatiminen, sähköpostiviestintä ja kieli
vuorovaikutuksen välineenä. Kielet ja
kulttuuriopinnot auttavat opiskelijaa toimimaan monikulttuurisissa alan toimintaympäristöissä eri tilanteissa ja rooleissa.
Opintojaksot
3304A
Yritysviestintä
3304B
Kulttuurien
kohtaaminen
Muut kielet

3 ov

1 lv

2 ov
5 ov

1 lv
2 ja 3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
3305
MARATA-ALAN
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN JA
YRITTÄJYYS
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy sopimusoikeuden ja
oman alansa erityislainsäädännön perusteisiin. Opiskelija osaa suunnitella yrityk-
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1 ov

sen rahoitusta ja laatia yrityksen kannattavuuslaskelmia. Hän perehtyy yrityksen
riskeihin ja riskien hallintaan sekä velkasuhteisiin ja velan vakuuksiin. Opiskelija
oppii suunnittelemaan ja markkinoimaan
laadukkaita palveluita.
Opintojaksot
3305A
Sopimusoikeus ja
alan erityislainsäädäntö 2 ov
3305B
Kannattavuuden
suunnittelu
3 ov
3305C
Tuotekehitys ja
laadunhallinta
3 ov
3305D
Palveluiden
markkinointi
2 ov

2 lv
3 lv
2 lv
2 lv

VAIHTOEHTOISET
AMMATTIOPINNOT
20 + 10 ov
OPINTOKOKONAISUUS
3232
RUOKA- JA TOIMITILAPALVELUJEN
TYÖVÄLINEOPINNOT
10 OV 1 – 3
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa perustyökaluja marata-alojen toimintojen laadun arviointiin ja alan
julkaisujen ja ammatilllisen keskustelun
seuraamiseen
Opintojaksot
3232A
Ammattitekstiilit
3232B
Aistinvarainen laadun ja
puhtauden arviointi

1 ov
2 ov

129

128-129

4.7.2003, 15:21

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA
3232C
Luonnontieteet marata-alalla
3 ov
3232D
Ravitsemusosaaminen asiakaslähtöisen
palvelun osana
3 ov
3232E
Ympäristöpalvelut
1 ov
OPINTOKOKONAISUUS
1112
RUOKAPALVELUT
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy eri tyyppisten ammattikeittiöiden toimintaympäristöön ja saa
valmiuksia suunnitella, arvioida ja kehittää niitä.
Opintojaksot
1112A
Ruokapalvelujen
tuottaminen
4 ov
1112B
Ruokapalvelujen
suunnittelu ja arviointi 3 ov
1112C
Ruokapalvelujen
kehittäminen
3 ov

1 - 3 lv
1 - 3 lv
1 - 3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
3234
TOIMITILAPALVELUT
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy toimitilapalvelujen
käsitteistöön, rakenteisiin, palveluprosesseihin sekä puhtauspalvelualan erityispiirteisiin. Keskeisimmät teemat opintokokonaisuudessa rakentuvat puhtauspalvelujen tuottamisen, suunnittelun, kehittämi-
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sen sekä laadunhallinnan näkökulmista
erityyppisissä toimintaympäristöissä.
Opintojaksot
3234A
Toimitilapalvelujen
prosessit
5 ov
1 - 3 lv
3234B
Toimitilahygienia
2 ov
1 - 3 lv
3234C
Toimitila- ja puhtauspalvelujen suunnittelu
ja kehittäminen
3 ov
1 – 3 lv
OPINTOKOKONAISUUS
3235
ELINTARVIKKEIDEN
JATKOJALOSTUS
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy elintarvikkeiden tuotekehityksessä tarvittavaan elintarvikekemiaan ja -fysiikkaan. Hän tutustuu tuotekehitysprosessin teoriaan ja aistinvaraiseen arviointiin sekä sen käyttöön tuotekehityksen työvälineenä. Opiskelija tekee
erikoiselintarvikkeisiin liittyvän tuotekehitystyön projektityönä elintarvikeyritykselle. Opintokokonaisuus toteutetaan kiinteässä yhteistyössä jatkojalostusyrityksen
kanssa.
Opintojaksot
3235A
Elintarvikekemia
2 ov
3235B
Aistinvarainen arviointi 2 ov
3235C
Erikoiselintarvikkeiden
tuotekehitysprojekti
6 ov

1 lv
1 - 3 lv
1 - 3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
1113
RAVINTOLAPALVELUJEN
TUOTTAMINEN JA ORGANISOINTI
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy monipuolisesti ravintolaosaston toimintoihin ja niiden ohjaukseen. Hän muodostaa kokonaiskuvan
ravintolasta työpaikkana ja itsestään toiminnoista vastaavana. Opintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy ravintolapalvelujen suunnitteluun, ravintolan tuotteisiin sekä ravintolaan toimintaympäristönä.
Opintojaksot
1113A
Ravintolapalveluprosessien
suunnittelu
4 ov
1113B
Ravintolan tuotetietous 3 ov
1113C
Ravintolan toimintaympäristö
3 ov
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Opintojaksot
1114A
Hotellin palvelutoiminnot
1114B
Kokous-, kongressija ohjelmapalvelut
1114C
Hotellipalvelujen
tuottaminen

4 ov

1 - 3 lv

3 ov

1 - 3 lv

3 ov

1 - 3 lv

1 - 3 lv
1 - 3 lv
1 – 3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
1114
HOTELLIPALVELUJEN MYYNTI JA
VIERAANVARAISUUS
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy hotellin toimintaprosessiin sekä asiakkaan että työntekijän
näkökulmasta. Hän saa perusvalmiudet
toimia hotellin työtehtävissä aktiivisesti,
asiakaslähtöisesti ja kannattavasti. Hän
osaa analysoida ja suunnitella tuotteita
asiakas- ja matkailualuerakennetta hyväksi käyttäen. Hän ymmärtää vieraanvaraisuuden merkityksen hotellipalvelujen tuottamisessa. Hän oppii käyttämään

130

työssään hotellijärjestelmää ja osaa
myynti-, kongressi- ja ohjelmapalvelujen
perusteet. Opiskelija perehtyy hotellin
esimiehen tehtäviin operatiivisen työnjohdon kannalta. Hän oppii laatimaan ja käyttämään hyväkseen hotellialaan liittyviä
raportteja, sopimuksia, analyysejä ja tutkimuksia.

OPINTOKOKONAISUUS
2244
MYYNTI JA VÄLITYSTOIMINTA
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää
opiskelija yleisimmin käytettäviin varausjärjestelmiin sekä asiakkuuksien kokonaisvaltaiseen hallintaan. Asioihin perehdytään yksittäisen yrityksen ja kohteen
tasolla.
Opintojaksot
2244A
Myyntityö
2244B
Varausjärjestelmät
2244C
Destination
Management

2 ov

1 - 3 lv

3 ov

1 - 3 lv

3 ov

1 - 3 lv
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2244D
Asiakassuhteiden
hallinta

2 ov

1 - 3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2243
MATKAILU ILMIÖNÄ
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii analysoimaan matkailua
alueellisena ilmiönä ja perehtyy matkailun yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin. Kestävän matkailun ideologian ja elinkeinon merkityksen paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla ymmärtäminen ovat opintokokonaisuuden ydinasioita. Opiskelija oppii
myös tunnistamaan matkailukäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opintokokonaisuuden kieliopinnot syventävät alan kielitaitoa.
Opintojaksot
2243A
Kestävä matkailu
4 ov
2243B
Matkailu ja matkailijakäyttäytyminen
3 ov
Kielet
3 ov

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

taan ja toiminnan organisointiin. Hän
ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen työyhteisön toiminnan, kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta sekä ymmärtää omien resurssiensa hallinnan. Opiskelija tuntee työelämää säätelevät lait ja
yhteiskunnan työnantajalle asettamat velvollisuudet sekä hallitsee palkanlaskennan perusteet. Opiskelija perehtyy liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun.
Opintojaksot
3306A
Henkilöstövoimavarojen johtaminen
2 ov
3306B
Työyhteisön lakitietous 2 ov
3306C
Työyhteisön
kehittäminen
2 ov
3306D
Liiketoiminnan strateginen
suunnittelu
2 ov
3306E
Esimiehen henkilökohtaiset
resurssit
2 ov

3 lv

3307B
Markkinoinnin strateginen
suunnittelu
3 ov
3 lv
3307C
Yrityksen kannattavuuden kokonaisvaltainen suunnittelu
3 ov
3 lv
3306A
Henkilöstövoimavarojen
johtaminen
2 ov
3 lv

Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan
muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksilukea aikaisempia opintoja. Koulutuspäällikön tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot

OPINTOKOKONAISUUS
3308
SOVELTAVA TUTKIMUS- JA
KEHITTÄMISTOIMINTA
10 OV

HARJOITTELU

3 lv
3 lv
3 lv
3 lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tutustuu alansa tutkimus- ja
kehittämistoimintaan ja saa perusvalmiudet tutkimukselliseen työn kehittämiseen. Opintokokonaisuudessa perehdytään alan tutkimusmetodeihin ja tehdään
pienimuotoinen tutkimus- tai kehittämistyö. Opintokokonaisuus on mahdollista
liittää projektien tai opinnäytetyön aihealueeseen.

1 - 3 lv
1 - 3 lv
1 – 3 lv

VAIHTOEHTOISET
AMMATTIOPINNOT,
JOISTA VALITTAVA 10 OV:
OPINTOKOKONAISUUS
3306
ESIMIEHENÄ TOIMIMINEN
10 OV

OPINTOKOKONAISUUS
3307
LIIKETOIMINNAN STRATEGINEN
KEHITTÄMINEN
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää liiketoimintaosaamistaan perehtymällä kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun.
Opintojaksot
3306D
Liiketoiminnan strateginen
suunnittelu
2 ov

3 lv

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
10 OV 3 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta. Opinnot voivat kuulua koulutusohjelman normaalitarjontaan esim. toisen
suuntautumisvaihtoehdon opinnot, tai ne
voivat olla koulutusalan tai koko ammattikorkeakoulun tarjoamia vapaasti valittavia opintojaksoja.

OPINTOKOKONAISUUS
3309
HARJOITTELU
20 OV 1 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija vahvistaa käytännön työ- ja
vuorovaikutustaitojaan. Hän perehtyy
kokonaisvaltaisesti alansa kehittämis- ja
johtamiskulttuuriin
Harjoittelun sisältö on alalle orientoivaa
työskentelyä. Opiskelija analysoi alan työtehtäviä ja toimintaa. Opiskelija osallistuu alan yhteistyöhankkeisiin ja projekteihin harjoittelupaikoissa.
Arviointi suoritetaan yhdessä harjoittelupaikan ja oppilaitoksen kanssa opiskelijan antamien näyttöjen sekä hankkeisiin
ja projekteihin osallistumisen perusteella.

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy työyhteisön toimin132
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OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
OPINTOKOKONAISUUS
3310
OPINNÄYTETYÖ
10 OV
Tavoite ja sisältö
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa

jonkin ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai
se voi liittyä oman alan tuotesuunnitteluun
tai sovellutuksiin. Opinnäytetyö voi olla työ
tuote, produktio tai ilmaisullinen työ.
Ammattikorkeakoulututkintoa varten
opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.
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HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN, MATKAILUN JA
PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN
KOULUTUSOHJELMIEN MUUNTOKOULUTUS
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 140
ov, muuntokoulutus
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa
matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla korostetaan lappilaisuutta, ympäristön säästämistä, kansainvälisyyttä sekä asiakaslähtöistä, yritystoiminnan kannattavuuden
ja laadun huomioivaa toimintaa ja yrityksen kehittämistä. Edelleen painotamme
itsensä ja muiden arvostamista, erilaisuuden hyväksymistä, vastuuntuntoa, yhteistyökykyä, palveluhenkisyyttä ja sisäistä
yrittäjyyttä.
Ala on osa yksityistä ja julkista palvelutuotantoa, jonka toiminnan lähtökohtana
ovat asiakaslähtöisyys ja kannattavuus.
Ammattialana se muodostaa monipuolisen kokonaisuuden, jolle on ominaista
majoitus- ja ravitsemispalveluiden sekä
matkailuun liittyvien palveluiden tuottaminen, asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi sekä tuotekehitys. Alalla on näin
keskeinen kansantaloudellinen merkitys.
Alan hankinta- ja tuotantotoiminnalla on
merkitystä alkutuotannolle, elintarviketeollisuudelle, matkailulle ja kaupalle.
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa
matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on
yleensä laaja-alaiset valmiudet toimia
alan esimies-, suunnittelu- ja markkinointitehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.
Opiskelijat sijoittuvat valmistumisensa
jälkeen myös alan erilaisiin asiantuntijatehtäviin.
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Alan kansainvälisyys näkyy liikeideoissa,
tuotteina sekä lisääntyvinä liikesuhteina
Eurooppaan ja muuhun maailmaan. EU:n
pohjoisin ammattikorkeakoulu valmentaa
opiskelijansa vastaamaan kansainvälisiin
ja paikallisiin haasteisiin.
Yritystoiminnan jatkuva kehittäminen ja
korkea laatutaso edellyttävät laaja-alaista ammattitaitoa, laajaa yleissivistystä
sekä monipuolista osaamista toimintoja
suunnittelevalta ja organisoivalta henkilöltä. Alan työ on sekä palvelua että tuotantoa, jolloin toimintojen ohjaus ja kehittäminen vaatii koko prosessin hallintaa.
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on kyky
toimia jatkuvan muutoksen keskellä ja
omaksua oman työnsä ja toimintayksikkönsä periaatteeksi jatkuvan kehittämisen mallin. Kehittämistyönsä perusteena
hänellä tulee olla laaja, innovatiivinen ja
ennakkoluuloton näkemys ammattialastaan sekä kyky arvioida alaa ja hahmottaa alan tulevaisuutta.
Alalla työskentelevä soveltaa tietoja eri
tieteenaloilta. Ihmissuhdetaitojen hallinta
on välttämätöntä erilaisissa palveluyhteisön vuorovaikutustilanteissa. Kaikissa
tehtävissä esimies/asiantuntija tarvitsee
päätöksentekotaitoja ja uusien suunnitelmien ja toimintatapojen kehittämisen taitoja. Kehittämistyössä esimiehen on tiedettävä taloudellisista tekijöistä ja tuottavuustekijöistä sekä siitä, miten nämä vaikuttavat yrityksen tulokseen. Kaiken toiminnan perusta on yrityksen asiakaslähtöinen toiminta.
135
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Palveluorganisaation ja –yrityksen esimiehen tärkein työväline on oma persoona, jonka avulla hän edistää työyhteisönsä toimintaa. Esimiestyössä korostuvat
ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä
valmentajan ja ohjaajan rooli. Esimies
näkee itsensä ja yrityksensä osana kansallista ja kansainvälistä kokonaisuutta.
Menestyäkseen jatkuvasti uusiutuvassa
ja yhä moniarvoisemmaksi ja monikansallisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä hänen on kyettävä tekemään
tietoisia arvovalintoja ja hänen tulee suvaita erilaisuutta.
TAVOITTEET
Tavoitteemme on valmentaa strategisiin
esimies- ja suunnittelutehtäviin sekä alan
monipuolisiin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutusohjelmat antavat myös
valmiuksia matkailu- ja ravitsemisalan
soveltavaan tutkimukseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Opiskelijat perehtyvät pohjoisten alueiden kulttuureihin ja
elinkeinoihin sekä niiden ympäristöä
säästävään kehittämiseen. Koulutus johtaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkintoon (restonomi). Kou-
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lutusohjelma vahvistaa alan asiantuntijaksi kasvamista vahvan käytännön kokemuksen ja teoreettisen opiskelun avulla.
Tämä edellyttää opiskelijalta vahvaa panostamista tavoitteiden asettamiseen ja
opiskeluun.
OPINTOJEN RAKENNE
Koulutusohjelman laajuus on 140 opintoviikkoa. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla aikuisille suunnatun muuntokoulutuksen valintaperusteissa edellytetään,
että opiskelijalla on alan opistotutkinto ja
vähintään kahden vuoden työkokemus.
Matkailun ja hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmissa voidaan hyväksyä muu
vastaava tai soveltuva koulutus. Opetussuunnitelma rakennetaan edellä mainitun
140 ov:n rakenteen perustalta ja pakollisia suoritettavia opintoja on 80-100 opintoviikkoa. Opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus vaikuttavat suuntautumisvaihtoehtoon. Suuntautuminen tapahtuu pääosin projektien, opinnäytetyön
ja opintoihin sisältyvien itseopiskelutehtävien kautta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan opiskelijoille opiskelun alkaessa.
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT 10 ov
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 6 ov on
pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT 15 OV
OPINTOKOKONAISUUS
1111
MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA
TALOUSALALLA
9 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija lisää tietämystään viestintäteknologian viimeisestä kehityksestä sekä
ymmärtää laadun ja kestävän kehityksen
merkityksen alan kannalta. Hän oppii tarkastelemaan yritystoimintaa eri näkökul138
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mien kautta. Lisäksi hän oppii juridiikkaan
sisältyvät keskeiset asiat matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kannalta. Opintokokonaisuuden sisällä on myös mahdollisuus päivittää kiinteistön ylläpitoon ja ammattikeittiötoimintaan liittyvät viimeisimmät uudistukset.
Opintojaksot
0004D
Viestintäteknologia
2 ov
1111A
Laadun ja ympäristön hallinta
3 ov
1111B
Tulevaisuuden haasteet
2 ov
(opintojakson voi suorittaa myös 1 ov:n
laajuisena)
1111C
Juridiikka
2 ov
1111E
Ammattikeittiön asiakaspalvelun
uudet mahdollisuudet
2 ov
1111D
Kiinteistön ylläpito osana palveluyrityksen
johtamista ja asiakaspalvelua
2 ov
1111F
Projektinhallinnan perusteet,
kaikille pakollinen
1 ov
OPINTOKOKONAISUUS
1102
VIESTINTÄ JA KULTTUURI
6 OV
Opintojaksot
1103M
Englanninkielinen kulttuurialue
ja englannin kieli
1102R
Toisen vieraan kielen
kulttuurialue ja kieli
1110R
Kulttuurien kohtaaminen

2 ov
2 ov
2 ov
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OPINTOKOKONAISUUS
3241
YRITYKSEN KANNATTAVUUS JA
RAHOITUS
5 OV

AMMATTIOPINNOT
YRITYKSEN STRATEGINEN
SUUNNITTELU
Opiskelija osaa analysoida, ohjata ja kehittää kannattavasti, innovatiivisesti ja
ennakkoluulottomasti yritystoimintaa soveltamalla eri tieteenalojen tietoja. Hän
harjaantuu tekemään taloudellisia ja kannattavia päätöksiä liikeidealähtöisesti. Lisäksi hän ymmärtää henkilöstön merkityksen tuotantoresurssina ja oppii näkemään omat henkilökohtaiset resurssit
esimiestyön kannalta. Menestyvän yrityksen toiminta perustuu hyvälle yrityksen
ulkoisten ja sisäisten toimintojen sekä
ulkoisen ympäristön analyysille.
OPINTOKOKONAISUUS
3240
MARKKINOINNIN SUUNNITTELU JA
JOHTAMINEN
8 OV
Opintojaksot
1103Q
Markkinoinnin strateginen
suunnittelu
B1103D
Markkinointitutkimus
1103A
Markkinointiviestintä
1103S
Ravitsemispalveluiden tuotekehitys
1103R
Tuotekehitys matkailu-,
ravitsemis- ja talousalalla,
kaikille pakollinen
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2 ov

Opintojaksot
1103T
Kannattavuuden analysointi
1103U
Investoinnit ja budjetointi
1103V
Ostot ja hankintatoimi

3 ov

3 ov

Opintojaksot
1106K
Projektityö

2 ov
1 ov

OPINTOKOKONAISUUS
3242
MUUTTUVA ESIMIESTYÖ
4 OV
Opintojaksot
1103X
Esimiehen henkilökohtaiset
resurssit työelämässä
2 ov
A1103G
Pk-yrityksen henkilöstövoimavarojen
johtaminen
2 ov
OPINTOKOKONAISUUS
3231
KEHITTÄMISPROJEKTI
10 OV

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT10 OV
Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta. Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta. Koulutuspäällikön
tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen
ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.

OPINTOKOKONAISUUS
1109
OPINNÄYTETYÖ
10 OV
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa
jonkin ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla suunnittelu- tai kehittämishanke tai projekti, empiirinen tutkielma, tuotekehityshanke, portfolio tai ilmaisullinen työ. Aiheeksi sopivat myös
teemapäivien ja festivaalien järjestäminen sekä oppi- ja ohjausmateriaalin tuottaminen. Opinnäytetyöhön kuuluu aina
kirjallinen tuotos ja suullinen raportointi.

HARJOITTELU
OPINTOKOKONAISUUS
1108
HARJOITTELU
8 – 10 OV
Harjoittelua koskevat tavoitteet ja ohjeet
ovat koulutusohjelmakohtaisia. Opintojen
ohjaajan kanssa suunnitellaan tarvittaessa harjoitteluohjelma yksilöllisesti.

Opintojen tavoitteena on suunnitella ja
toteuttaa yrityksen / matkailualueen jonkin liiketoiminnan osa-alueen kehittämisprojekti. Projektiopinnot voivat koostua
kahdesta pienemmästä projektista tai
yhdestä kokonaisuudesta. Projektityön
avulla opiskelija oppii soveltamaan omaksumaansa tietoa aidoissa projekteissa,
joiden kautta hän vahvistaa omaa projektiosaamistaan. Projektia on mahdollista
jatkaa linkittämällä opinnäytetyö projek-

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu itsenäinen
työskentely (kirjallisuuteen perehtyminen
ja empiirinen tiedonhankinta ja tiedon
analysointi) sekä osallistuminen seminaareihin. Prosessin alussa on suunnitelmaseminaari, jossa opiskelija esittelee opinnäytetyösuunnitelmansa. Opinnäytetyön
välivaiheen edistymistä seurataan väliseminaareissa ja prosessin lopussa opiskelija esittelee valmiin työnsä päättöseminaarissa. Suulliseen raportointiin kuuluu opponenttina toimiminen jonkun toisen opiskelijan työsuunnitelman esittämisseminaarissa, väliseminaarissa ja
päättöseminaarissa. Opiskelija saa yleisohjausta seminaareissa ja henkilökohtaista ohjausta ohjaavalta opettajalta ja
kielentarkastajalta.
Kypsyysnäyte kirjoitetaan opinnäytetyön
hyväksymisen ja päättöseminaarin jälkeen. Kypsyysnäytteestä annetaan erilliset ohjeet.
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10 ov

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE

2 ov

2 ov
1 ov

tiopintoihin. Se edellyttää opinnäytetyön
tutkimussuunnitelman tekemistä samanaikaisesti projektisuunnitelman kanssa.
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SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA
Rovaniemen ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelmassa opettamisessa ja ohjaamisessa toteutetaan ihmistä ja kulttuuria kunnioittavia arvoja. Opetus perustuu lähinnä tutkivaan, yhteistoiminnalliseen ja ongelmalähtöiseen oppimiseen. Toiminnan periaatteita ovat vastuullisuus, jatkuvuus, oppivuus ja avoimuus.
Opiskelu toteutuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Sen laativat yhdessä opiskelija, opettaja ja tarvittaessa työelämän edustaja.
Oppimistilanteet luodaan mahdollisimman usein aitoihin oppimisympäristöihin.
Tutkimusprojekteihin osallistumalla tuotetaan uutta tietoa sekä oppimistoiminnan
perustaksi että työelämälle.
Yhteiskunnan muuttuvat tarpeet, kansainvälinen yhteistyö ja erityisesti pohjoiset
olosuhteet on otettu lähtökohdiksi Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa. Sosiaali- ja terveysalan visio
on, että olemme vuoteen 2010 mennessä pohjoisen elinvoiman edistämiseen ja
elämyspalveluihin erikoistunut oppimis- ja
kehityskeskus monialaisessa Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Profiilimme Healthy North, Human North, Safety
North on kansainvälisesti tunnettu. Koulutustarjontamme on vetovoimaista. Tutkimus- ja kehitystyömme palvelee koulutuksen kehittämistä, pohjoisten alueiden
yhteistyötä, vaikutusalueemme kansainvälistymistä ja hyvinvointiin liittyvien kehittämisstrategioiden toimeenpanoa.
Fysioterapian koulutusohjelmassa tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita moni-

ammatillista osaamista edellyttäviin kuntoutusalan tehtäviin. Fysioterapeuttina
työskentelet eri-ikäisten ihmisten kanssa
tukien heidän toimintakykyään. Toimintakyky on osa elämisen laatua ja selviytymistä erilaisissa ympäristöissä ja elämän
tilanteissa työssä, leikeissä ja vapaa-ajan
toimissa. Voit työskennellä esimerkiksi
sairaalassa, terveyskeskuksessa, kuntoutuslaitoksessa julkisen tai yksityisen
työnantajan palveluksessa sekä voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Työpaikkasi voi olla yhtä hyvin Utsjoella, Oslossa tai vaikkapa Lontoossa.

FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA
Fysioterapian opiskeluun sisältyy 50 ov
käytännön harjoittelua, joka suoritetaan
esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kouluissa tai kuntoutuslaitoksissa.
Harjoittelua voit suorittaa myös erilaisissa työelämän projekteissa joko kotimaas-

Fysioterapia perustuu fysioterapiatieteeseen, jonka tietopohja nousee ensisijaisesti liikunta-, terveys-, lääke-, käyttäytymis- sekä yhteiskuntatieteistä. Fysioterapian ammattiopintojen opiskelun lisäksi
koulutuksesi aikana kehität ihmissuhdetaitojasi, vastuunottoa sekä ohjaus- ja
opetustaitojasi. Teknologian jatkuva ja
nopea kehitys edellyttää sinulta myös erilaisten tutkimusmenetelmien hallintaa ja
kriittistä suhtautumista uuteen tietoon.
Näitä taitoja sinulla on mahdollista opiskella ajanmukaisissa opiskeluympäristöissä
Fysioterapeutilta vaaditaan oman motoriikan hallintaa ja manuaalista (käden taitojen) herkkyyttä, joita opiskelun aikana
harjoitellaan teoriassa ja käytännössä.
Opiskelet ihmisen kehon toimintaa, motorista ja liikunnallista kehitystä sekä terapeuttisen harjoittelun ja liikkumattomuuden vaikutusta elimistöön. Fysioterapeuttina tutkit ihmisen liikkumis-, toiminta- ja
työkykyä sekä suunnittelet, toteutat ja
arvioit terapian vaikutuksia.
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sa tai ulkomailla. Fysioterapeutiksi opiskelu edellyttää sinulta aktiivista ja vastuullista asennetta ja opintojasi tukevat nykyaikaiset tilat sekä ammattitaitoinen opetus ja ohjaus.
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FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

50 ov

Harjoittelu sisältyy perus- ja ammattiopintoihin
AMMATTIOPINNOT

100 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Pakolliset ammattiopinnot

90 ov

PERUSOPINNOT

30 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

20 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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PERUSOPINNOT

hankkii perusvalmiudet tietokoneen käyttöön ja osaa käyttää ammattikorkeakoulussa tarvittavia sisäisiä informaatiokanavia.

AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
Opintojaksot
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 10 ja
muuta tarjontaa suositellaan vapaasti
valittaviin opintoihin. Jokaisen opiskelijan
tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin
opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6701
VIESTINTÄOPINNOT
4 OV 1 SL – 2 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija kehittyy sosiaali- ja terveysalan
viestinnässä. Hän laajentaa taitojaan työelämän puheviestinnässä. Hän ymmärtää sosiaali- ja terveysalan englannin- ja
ruotsinkielistä tekstiä ja pystyy laatimaan
alaansa liittyviä kirjallisia viestejä. Hän
146
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6701A
Englanti
1 ov
1 sl
6701E
Ruotsi
2 ov 1 kl – 2 sl
Vaihtoehtoiset, joista valittava 1 ov
6701F
TietotekniikkaI tai
1 ov
1 sl
6701G
Tietotekniikka II
1 ov
1 sl
6701H
Tietotekniikka III
1 ov
1 sl
OPINTOKOKONAISUUS
6702
TUKITIETEET
6 OV 1 SL - 1 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa riittävän luonnontieteellisen
ja matemaattisen perustan soveltaakseen sitä ammattiopinnoissaan ja syventääkseen siten ammattihallintaansa tai
vaihtoehtoisesti hän voi valita myös muita opintojaksoja esim. psykologiaa. Opinnot on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla
ei ole ko. opinnoista lukioarvosanaa.
Opintojaksot
6702A
Matematiikka
6702B
Fysiikka ja kemia
6702C
Psykologia

2 ov

1 sl – 1 kl

2 ov

1 sl – 1 kl

2 ov

1 sl – 1 kl
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OPINTOKOKONAISUUS
6709
KÄYTTÄYTYMIS- JA
YHTEISKUNTATIETEELLISET
OPINNOT
6 OV 1 SL – 1 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys
sosiaalipolitiikan kehityksestä, tavoitteista ja merkityksestä suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisessa ja toteuttamisessa. Opiskelija hahmottaa terveyspolitiikan keskeiset ulottuvuudet ja niiden merkityksen väestön hyvinvoinnissa.
Opiskelija orientoituu sosiaali-, terveysja kuntoutusalaan ja sen palvelujärjestelmän kehitykseen.
Opintojaksot
6709A
Hyvinvointipolitikka
6709B
Sosiaali- ja
terveystalous
6709C
Ryhmä- ja tiimityö
6709D
Neuropsykologia
6709F
Ohjaus- ja
opetusmenetelmät
6709G
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6204
LUONNON- JA LÄÄKETIETEELLISET
AINEET
10 OV 1 SL – 3 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee ihmisen kehon, veren-

FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

kierron ja hengityselinten rakenteen ja
toiminnan pääpiirteittäin. Hän tuntee yksityiskohtaisesti ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja toiminnan siten,
että pystyy tulevaisuudessa integroimaan
tietonsa fysioterapiaopinnoissa. Hän tuntee ihmisen keskus- ja ääreishermoston
kehittymisen, rakenteen ja toiminnan erityisesti liikuntakäyttäytymisen kannalta.
Opiskelija perehtyy liikunnan ja kuormituksen fysiologisiin vaikutuksiin ja fyysisen kunnon osatekijöihin. Opiskelija tuntee tuki- ja liikuntaelinten sairauksien aiheuttamia yleisimpiä toimintahäiriöitä ja
oireyhtymiä sekä ymmärtää aivotoimintojen häiriöiden merkityksen fysioterapian kannalta. Hän tietää hengityselinsairauksien ja sydän- ja verenkiertosairauksien merkityksen toimintakykyyn. Opiskelija on selvillä tavallisimmista mielenterveyteen liittyvistä ongelmista. Opiskelija
osaa ensiavun perusteet sekä osaa elvyttää ja toimia kriisitilanteissa.
Opintojaksot
6204H
Ravitsemus
6204I
Mikrobiologia
6204J
Anatomia
6204A
Anatomia I
6204B
Anatomia II
6204C
Anatomia III
6204D
Lääketiede I
6204E
Lääketiede II
6204K
Liikunta-, pato- ja
kuormitusfysiologia
6204L
Ensiapu

1 ov

1 kl

1 ov

1 kl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 kl

1 ov

2 sl

1 ov

2 sl

1 ov

3 kl

1 ov

2 kl

1 ov

1 sl

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6202
FYSIOTERAPIAN PERUSTEET
7 OV 1 KL – 2 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee lihasten perusrakenteen
ja niiden mekaanisen toiminnan ja kontrollin niin, että hän kykenee analysoimaan
ihmisen asentoja, liikettä ja liikkumista.
Hän tietää ja osaa käyttää biomekaniikan
tutkimusmenetelmiä lihasten toiminnan ja
liikkumisen tutkimisessa ja osaa analysoida tutkimustuloksia niin, että kykenee
hyödyntämään niitä myöhemmin terapian suunnittelussa ja seurannassa. Opiskelija on selvillä motorisen kehityksen
etenemisestä primitiivisestä, kokonaisvaltaisesta motoriikasta kohti kontrolloitua,
eriytynyttä liikkumista. Tavoitteena on
perehtyä liikunnan mahdollisuuksiin ja
ohjaamiseen toimintakykyisyyden edistämisessä. Opiskelija harjaantuu ryhmien
vetämiseen. Hän tietää motorisen oppimisen ja kontrollin teoriat ja ymmärtää
niiden merkityksen liikkeen kontrollin ja
ohjauksen yhteydessä. Tarkoituksena on
perehtyä fysioterapeutin ammatin kehitykseen ja muotoutumiseen sekä luoda
kokonaiskuva fysioterapiasta työnä ja
ammattina sosiaali-, terveys- ja kuntoutusjärjestelmässä sekä yleensä yhteiskunnassa.
Opiskelija tietää fysioterapeuttisen tutkimisen perusteet. Opiskelija on selvillä
fysioterapiatieteen kehityksen eri vaiheista ja ymmärtää fysioterapian monitieteel-
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lisyyden perustan. Hän osaa ohjata ryhmiä ja tietää, miten liikunnan avulla voidaan edistää ihmisen toimintakykyä. Hän
ymmärtää oman tulevan ammattinsa eettisen vaativuuden.
Opintojaksot
6202F
Biomekaniikka
2 ov 1 kl – 2 sl
6202G
Fysioterapeuttisen tutkimisen
perusteet
1 ov
1 kl
6202H
Psykomotorinen kehitys ja motorinen
oppiminen
2 ov 1 sl – 1 kl
6202B
Johdatus fysioterapiaan 1 ov
1 sl
6202I
Liikunta fysioterapeutin
työvälineenä
1 ov
1 kl
OPINTOKOKONAISUUS
6206
TUTKIMUSMENETELMÄT
4 OV 1 KL – 3 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee eri tieteenalojen tutkimusmenetelmiä sekä pystyy tuottamaan
ja soveltamaan tietoa kriittisesti. Hän
muodostaa käsityksen projektista suunniteltuna, ajallisesti rajattuna työmenetelmänä, jolla on resurssipuitteet ja tehtävä. Opiskelija tietää fysioterapiatieteen
perustan ja sen alueella tehtävän tutkimustyön perusteet. Tavoitteena on, että
opiskelija tarkastelee ammatin eettisiä
periaatteita ja perehtyy fysioterapian keskeisiin käsitteisiin ja perusteisiin.
Opintojaksot
6206A
Tutkimustyön
menetelmät

2 ov

2 kl
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6206B
Johdatus alan
tietoperustaan
1 ov
1 kl
Vaihtoehtoiset, joista valittava 1 ov
6206C
Laadullinen tutkimus 1 ov
3 sl
6206D
SPSS
1 ov
3 sl
OPINTOKOKONAISUUS
6203
TOIMINTAKYKYISYYDEN ARVIOINTI
JA TERAPEUTTINEN HARJOITTELU
12 OV 2 SL – 4 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tietää toimintakykyisyyden eri
osa-alueet (liikkuvuus, lihastoiminta, kestävyys, taito ja psykososiaalinen toimintakykyisyys) sekä niihin vaikuttavat tekijät. Opiskelija hahmottaa liikuntakäyttäytymisen jatkumon (asento-liike-liikkuminen-liikunta-urheilu) ja oppii eri tavat, joilla
fysioterapeutti voi ennaltaehkäistä toimintakykyisyyden vajavuuksia sekä ylläpitää
ja edistää toiminta- ja suorituskykyä terapeuttisen harjoittelun menetelmillä.
Opiskelija osaa käyttää eri mittareita ja
tutkimusmenetelmiä analysoidessaan ihmisen toimintakykyä. Opiskelija pystyy
tutkimustensa pohjalta tekemään fysioterapeuttisen diagnoosin ja laatimaan sen
pohjalta fysioterapiasuunnitelman ja kirjaamaan sen. Opiskelija hallitsee keskeiset fysioterapeuttiset menetelmät ja niiden teoreettisen perustan. Opiskelija
osaa opettaa ja ohjata kuntoutujia yksilöllisesti ja ryhmissä.

FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

Opintojaksot
6203A
Liikkuvuus
2 ov
2 sl
6203B
Lihastoiminta
3 ov 2 sl – 2 kl
6203C
Kestävyys
2 ov
2 kl
6203D
Taito
1 ov
2 sl
6203E
Psykososiaalinen
toimintakyky
1 ov
4 sl
6203F
Termiset hoidot ja
elektroterapia
2 ov
2 kl
6203I
Fysiikka, fysikaalinen laiteoppi,
kinesiologia
1 ov
2 kl
OPINTOKOKONAISUUS
6207
HALLINTO JA JOHTAJUUS
FYSIOTERAPIASSA
4 OV 2 KL – 4 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee hallinnon peruskäsitteet
ja ymmärtää hallinnon merkityksen organisaation toimivuuden edistäjänä. Hän
osaa terveydenhuoltoa ohjaavat säännöt
ja tietää suunnittelu- ja seurantajärjestelmän. Hän on selvillä laadunvarmistuksessa käytettävistä menetelmistä ja ymmärtää seurannan merkityksen oman työn
luonnollisena osana. Hän kiinnostuu projektitöistä ja osaa laatia projektisuunnitelman ja toteuttaa sen. Opiskelija saa
perustiedot yrityksessä toimimisesta.
Opintojaksot
6207A
Fysioterapiayksikön
johtaminen

1 ov

3 kl

6207B
Laatu fysioterapiassa
6207C
Projektityö ja sen
hallinta
6207C
Yritystoiminnan
perusteet

3 sl

1 ov

2 kl

1 ov

4 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6205
ASIANTUNTIJUUS
FYSIOTERAPIASSA
13 OV 2 KL – 4 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija kykenee moniammatilliseen ja
rakentavaan yhteistyöhön ja toimii kriittisenä fysioterapian asiantuntijana ja suunnittelijana kuntoutusprosesseissa. Hän
osaa arvioida asiakkaan kuntoutustarpeen, suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisen terapian sekä kykenee arvioimaan kriittisesti toteutetun terapian
vaikuttavuutta. Opiskelija osaa toimintakykyisyyttä helpottavien apuvälineiden
toiminnan siten, että osaa valita tarkoituksenmukaisimman apuvälineen asiakkaalleen ja osaa myös ohjata apuvälineiden käytön.
Opintojaksot
6205J
Apuvälinepalvelut ja toimintaympäristön
suunnittelu
1 ov
3 sl
6205A
Hengityselimistön toimintaa
tukeva ft
1 ov
3 sl
6205B
Sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa
tukeva ft
1 ov
3 sl
6205C
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa
tukeva ft
4 ov 2 kl – 3 kl
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1 ov

6205D
Keskus- ja ääreishermoston toimintaa
tukeva ft
4 ov
4 sl
62050
Ikääntyvän ihmisen toimintakykyä
tukeva ft
1 ov
3 sl
6205P
Psyykkisiä toimintoja
tukeva ft
1 ov
3 kl
OPINTOKOKONAISUUS
6208
HARJOITTELU
50 OV 1 SL – 4 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija kykenee hahmottamaan, arvioimaan ja analysoimaan toimintakykyisyyden kokonaisuuden ja sen eri osa-alueet. Hän kykenee mittaamaan eri osa-alueiden toiminnan ja analysoimaan tutkimuksessa saatuja tuloksia siten, että niiden pohjalta hän osaa valita sopivat vaikuttamismahdollisuudet. Opiskelija kykenee opettamaan ja ohjaamaan kuntoutujia yksilötasolla ja ryhmissä. Hän osaa
neuvoa ja ohjata kuntoutujaa valitsemaan
ja käyttämään toimintakykyisyyttä helpottavia apuvälineitä.
Opiskelija osaa terapeuttisen harjoittelun
eri menetelmät ja soveltaa niitä käytäntöön. Hän osaa käyttää ja valita oikean
fasilitoivan, mobilisoivan ja stabiloivan
menetelmän kuntoutujan toimintakykyisyyden ylläpitämiseen ja edistämiseen.
Opintojaksot
6208A
Harjoittelu I
6208B
Harjoittelu II
6208C
Harjoittelu III

3 ov

1 sl

7 ov

1 kl

8 ov

2 sl
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6208D
Harjoittelu IV
6208E
Harjoittelu V
6208F
Harjoittelu VI
6208G
Harjoittelu VII

8 ov

2 kl

8 ov

3 sl

8 ov

3 kl

8 ov

4 sl

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta. Opinnot voivat kuulua ammattikorkeakoulun normaalitarjontaan, esim. toisen suuntautumisvaihtoehdon opinnot tai
ne voivat olla koulutusalan tai koko ammattikorkeakoulun tarjoamia vapaasti
valittavia opintojaksoja.
Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan
muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksi lukea aikaisempia opintoja. Koulutuspäällikön tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opintojaksot esitellään opinto-oppaan luvussa neljä.

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
OPINTOKOKONAISUUS
6708
OPINNÄYTETYÖ
10 OV 2 – 4 LV
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa
jonkin ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai
se voi liittyä oman ammattialan tuotesuunnitteluun tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla myös tuote, produktio tai ilmaisullinen työ.
Ammattikorkeakoulututkintoa varten
opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA
Rovaniemen ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa opettamisessa
ja ohjaamisessa toteutetaan ihmistä ja
kulttuuria kunnioittavia arvoja. Opetus
perustuu lähinnä tutkivaan, yhteistoiminnalliseen ja ongelmalähtöiseen oppimiseen. Toiminnan periaatteita ovat vastuullisuus, jatkuvuus, oppivuus ja avoimuus.
Opiskelu toteutuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Sen laativat yhdessä opiskelija, opettaja ja tarvittaessa työelämän edustaja.
Oppimistilanteet luodaan mahdollisimman usein aitoihin oppimisympäristöihin.
Tutkimusprojekteihin osallistumalla tuotetaan uutta tietoa sekä oppimistoiminnan
perustaksi että työelämälle.
Yhteiskunnan muuttuvat tarpeet, kansainvälinen yhteistyö ja erityisesti pohjoiset
olosuhteet on otettu lähtökohdiksi Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa. Sosiaali- ja terveysalan visio
on, että olemme vuoteen 2010 mennessä pohjoisen elinvoiman edistämiseen ja
elämyspalveluihin erikoistunut oppimis- ja
kehityskeskus monialaisessa Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Koulutustarjontamme on vetovoimaista. Tutkimusja kehitystyömme palvelee koulutuksen
kehittämistä, pohjoisten alueiden yhteistyötä, vaikutusalueemme kansainvälistymistä ja hyvinvointiin liittyvien kehittämisstrategioiden toimeenpanoa.
Hoitotyön koulutuksessa painottuu sosiaalisesti ja terveydellisesti kestävän hyvinvoinnin ja kansainvälistymisen edistäminen sekä toimiminen uusien hyvinvointipalvelujen, esimerkiksi elämyspalvelu-
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jen kehittämistyössä. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita moniammatillista
osaamista edellyttäviin terveysalan tehtäviin.
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto;
sairaanhoitaja (AMK), 140 ov
Terveydenhoitotyön
suuntautumisvaihtoehto;
terveydenhoitaja (AMK), 160 ov
Hoitotyön koulutusohjelmassa opiskellaan sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voi toimia kotimaassa tai ulkomailla terveysalan tehtävissä. Sairaanhoitaja toimii hoitotyön tehtävissä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityisen palveluksessa tai potilasja kansalaisjärjestöissä. Hän vastaa ympärivuorokautisesta turvallisesta hoitotyöstä sairaaloissa, hoitokodeissa ja kodeissa. Hoitotyön toiminnan peruslähtökohtana on ihmisestä välittäminen ja lähimmäisenrakkaus. Hoitotyön ydinosaamisen alueita ovat eettinen ja arvo-osaaminen, terveydenedistäminen, teoreettinen ja kliininen osaaminen, opetus- ja
ohjausosaaminen, yhteistyöosaaminen,
hoitotyön tutkimus-, kehittämis- ja johtamisosaaminen sekä monikulttuurinen ja
yhteiskunnallinen osaaminen. Koulutuksessa saadaan myös perustietoa yrittäjyydestä.
Tavoitteena on, että koulutuksen aikana
omaksutaan itsensä jatkuvan kehittämisen tahto ja taito, viestintä- ja kielitaito153
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valmiudet sekä valmiudet kansainväliseen toimintaan. Opinnot ohjaavat sairaanhoitajaa moniammatilliseen tiimi- ja
verkostotyöhön sekä alan informaatioteknologian sovellusten käyttöön. Vaihtoehtoisia ammattiopintoja ovat kuntouttava
vanhustyö, mielenterveys- ja päihdetyö tai
akuutti hoitotyö, terveydenhoitajiksi opiskelevilla terveydenhoitotyö.
Terveydenhoitajan koulutus perustuu sairaanhoitajakoulutukseen ja antaa valmiudet toimia sekä sairaanhoitajana että
terveydenhoitajana. Terveydenhoitajan
työn tavoitteena on väestön terveyden
edistäminen, sairauksien ennalta ehkäisy ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
osallistuminen. Terveydenhoitaja voi toimia terveyskeskuksissa, kouluissa, kodeissa ja työpaikoilla. Asiakkaitten terveystarkastukset, rokotukset, ohjaaminen
terveellisiin elämäntapoihin sekä työpaikkaterveydenhuolto kuuluvat terveydenhoitajan tehtäviin. Terveyden edistämis-

HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA

työssä tarvitaan taitoa kohdata ihminen
ja auttaa häntä löytämään voimavaransa. Pätevyyteen kuuluu myös taito opastaa yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä vaikuttamaan ympäristönsä ja yhteisönsä terveyteen. Työ on usein toimimista moniammatillisissa työryhmissä.
Sairaanhoitajan tutkintoon sisältyy 50
opintoviikkoa ja terveydenhoitajan tutkintoon 57 opintoviikkoa ohjattua harjoittelua. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija suorittaa koulutuksensa aikana vähintään kolmen kuukauden opinnot ulkomailla.
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on
nykyaikaiset tilat ja välineet sekä ammattitaitoinen opetus ja ohjaus. Opiskelijalla
on mahdollisuus opiskella monialaisessa ammattikorkeakoulussa ja valita opintoja myös eri alojen koulutusohjelmista.
Opiskelussa korostuu oppijan aktiivinen
ja vastuullinen rooli.

140/160 ov
OPINNÄYTETYÖ
HARJOITTELU

50-57 ov

Harjoittelu sisältyy perus- ja ammattiopintoihin
AMMATTIOPINNOT
Vapaasti valittavat opinnot
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

90/110 ov
10 ov
20/40 ov

Pakolliset ammattiopinnot

60 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

30 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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10 ov
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteisissä opinnoissa painottuvat opiskelutaidot sekä pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteet ja kansainvälistyminen.
Yhteisistä opinnoista 10 opintoviikkoa on
pakollisia ja muuta tarjontaa suositellaan
vapaasti valittaviin opintoihin. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on opinto-oppaan luvussa neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6701
VIESTINTÄOPINNOT
2 – 4 OV 1 – 2 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija kehittyy sosiaali- ja terveysalan
viestinnässä. Hän laajentaa taitojaan työelämän puheviestinnässä. Hän ymmärtää sosiaali- ja terveysalan englannin- ja
ruotsinkielistä tekstiä ja pystyy laatimaan
alaansa liittyviä kirjallisia viestejä. Hän
hankkii valmiudet käyttää tietotekniikkaa
ja tietoverkkoja henkilökohtaisina työvälineinä.
158
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Opintojaksot
6701A
Englanti
6701E
Ruotsi
0002A
Viestintä
Vaihtoehtoiset, joista
valittava 1 ov
6701F
Tietotekniikka, taso 1
6701G
Tietotekniikka, taso 2
6701H
Tietotekniikka, taso 3

1 ov

1 kl

2 ov

2 kl

2 ov

1 sl, 1 kl

1 ov

1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6709
KÄYTTÄYTYMIS- JA
YHTEISKUNTATIETEELLISET
OPINNOT
3 OV 1 SL, 2 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys
sosiaalipolitiikan kehityksestä, tavoitteista ja merkityksestä suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisessa ja toteuttamisessa. Opiskelija hahmottaa terveyspolitiikan keskeiset ulottuvuudet ja niiden merkityksen väestön hyvinvoinnissa.
Opiskelija orientoituu, sosiaali- ja terveysalaan ja sen palvelujärjestelmän kehitykseen sekä tutustuu alan lappilaisiin
erityispiirteisiin. Opiskelija hahmottaa taloudellisen toiminnan osana yhteiskunnallista toimintaympäristöä. Opiskelija ymmärtää erilaisten ryhmien muodostumisen, niiden toiminnan sekä ryhmien keskinäiset suhteet.
Opintojaksot
6709A
Hyvinvointipolitiikka

1 ov

2 kl
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6709B
Sosiaali- ja
terveystalous
6709C
Ryhmä- ja tiimityö

1 ov

2 kl

1 ov

1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6710
LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
5 OV 1 SL, 2 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa hoitotyön ammatin kannalta riittävän luonnontieteellisen tietoperustan. Hän tietää elimistön rakenteen ja elinjärjestelmien toiminnan sekä eri elintoimintojen väliset keskinäiset suhteet. Hän
hallitsee farmakologian perusteet. Lisäksi
hän vahvistaa tietoperustaansa ravinnon
merkityksestä ihmisen hyvinvoinnin lisääjänä ja sairauksien ennalta ehkäisijänä.
Opintojaksot
6710A
Anatomia ja fysiologia 3 ov
6710B
Farmakologia
1 ov
6710C
Ravitsemustiede
1 ov

Opintojaksot
6711A
Mikrobiologia ja
tautioppi
1 ov
6711B
Diagnostiset tutkimukset
ja latina
1 ov
6711C
Työhygienia ja
ergonomia
1 ov

HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA

1 sl
1 sl
1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6712
HOITOTIETEELLISET OPINNOT I
5 OV 1 SL, 2 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee hoitotyön filosofiset,
eettiset ja teoreettiset lähtökohdat ja toimintaperiaatteet. Hän perehtyy monikulttuuriseen hoitotyöhön. Hän hallitsee terveyden edistämisen teoreettiset lähtökohdat. Opiskelija perehtyy hoitotyön keskeisiin tietoteknisiin sovelluksiin.

1 lv
1 kl
2 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6711
LÄÄKETIETEELLISET OPINNOT I
3 OV 1 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija omaksuu toimintaansa turvallisen työskentelyn periaatteet asiakkaan
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden varmistamiseksi ja oman työkyvyn ylläpitämiseksi. Hän oppii erilaisia diagnostisia
tutkimuksia.

Opintojaksot
6712A
Hoitotyön filosofia ja
etiikka
1 ov
6712B
Hoitotyön tietoperusta 1 ov
6712C
Transcultural nursing 1 ov
6712D
Terveyden edistäminen 1 ov
6712E
Tietotekniikka,
sovellusohjelmat
1 ov

1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6713
KLIINISET OPINNOT I
8 OV 1 SL, 1 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee ensiavun ja perushoidolliset taidot ja toteuttaa niitä turvallisesti. Hän hallitsee lääkehoidon periaatteet ja lääkelaskennan sekä osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa. Opiskelija
ymmärtää liikunnan vaikutusten yhteyden
eri ikäisten terveyteen.
Opintojaksot
6713A
Ensiapu
6713B
Hoitotyön
auttamismenetelmät I
6713C
Lääkehoito ja
lääkelaskenta
6713D
Terveysliikunta,
harjoittelu*
6713E
Kliininen harjoittelu*

1 sl

2 ov

1 sl

1 ov

1 kl

1 ov

1 kl

3 ov

1 sl

AMMATTIOPINNOT

1 sl
2 sl
1sl
2 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6714
LÄÄKETIETEELLISET OPINNOT II
5 OV 1 KL, 3 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy ammattinsa kannalta keskeisiin lääketieteen osa-alueisiin.
Opintojaksot
6714A
Sisätautioppi ja
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1 ov

neurologia
1 ov
6714B
Kirurgia ja
anestesiologia
1 ov
6714C
Kansanterveystiede ja
infektiotaudit
1 ov
6714D
Synnytys ja naistentautioppi,
lastentautioppi
1 ov
6714E
Psykiatria
1 ov

1 kl
2 sl
1 kl
2 sl
3 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6715
HOITOTIETEELLISET OPINNOT II
7 OV 1 KL – 3 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija varmistaa hoitotyön perustiedot ja -taidot ja ammattieettisen perustan kyetäkseen hoitamaan ja ohjaamaan
asiakasta/potilasta yksilöllisesti. Hän perehtyy lappilaisen terveyskulttuurin erityispiirteisiin. Opiskelija perehtyy voimavaralähtöiseen asiakkaan /potilaan huomioimiseen erilaisissa elämäntilanteissa.
Opintojaksot
6715A
Terveydenhoitotyön
perusteet
6715B
Seksuaali- ja
lisääntymisterveys
6715C
Lasten ja nuorten
hoitotyö
6715D
Akuuttihoitotyö
6715E
Pitkäaikaissairaiden
hoitotyö

1 ov

2 sl

1 ov

2 sl

1 ov

2 sl

1 ov

2 sl

2 ov

1 kl
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6715F
Vanhustyö
6715G
Mielenterveys- ja
päihdetyö

1 ov

2 sl

1 ov

3 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6716
KLIINISET OPINNOT II
6 OV 1 KL – 2 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee hoitotoimenpiteisiin
liittyvät kliiniset taidot ja auttamismenetelmät kyetäkseen hoitamaan ja ohjaamaan asiakasta/potilasta yksilöllisesti.
Hän perehtyy lappilaisen terveyskulttuurin erityispiirteisiin. Opiskelija perehtyy
voimavaralähtöiseen asiakkaan /potilaan
huomioimiseen erilaisissa elämäntilanteissa.
Opintojaksot
6716A
Hoitotyön auttamismenetelmät II
2 ov
6716B
Varhainen
vuorovaikutus
1 ov
6716C
Kivunhoito ja -hallinta 1 ov
6716D
Hoitopedagogiikka
1 ov
6716E
Toiminnalliset ryhmätyömenetelmät
1 ov
6724 A
Harjoittelu 2
3 ov
6724B
Harjoittelu 3
4 ov
6724C
Harjoittelu 4
4 ov
6724D
Harjoittelu 5
5 ov

1 kl

6724 E
Harjoittelu 6
6724F
Harjoittelu 7
6724G
Harjoittelu 8

HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA
5 ov

2 kl

8 ov

3 sl

6 ov

3 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6717
HOITOTYÖN TUTKIMUS JA
KEHITTÄMINEN
5 OV 2 KL – 3 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija omaksuu tutkivan otteen ja
projektiluonteisen työskentelytavan opiskelussa ja ammattikäytännössä. Hän tuntee eri tieteenalojen tutkimusmenetelmiä
sekä pystyy tuottamaan ja soveltamaan
tietoa kriittisesti. Hän muodostaa käsityksen projektista suunniteltuna, ajallisesti
rajattuna työmenetelmänä, jolla on resurssipuitteet ja tehtävä. Opiskelija omaksuu lisäksi alan yrittäjyyttä ja taloudellisen toiminnan perusteita. Opiskelija tietää hoitotyön johtamisen ja laadunhallinnan perusteet ja saa valmiuksia työyhteisönsä kehittämiseen.

2 sl
2 sl
1 kl
2 kl
1 kl
2 sl
2 sl
2 kl

Opintojaksot
6717A
Tutkimustyön
menetelmät
2 ov
6717B
Projektityöskentely
1 ov
6717C
Yritystoiminnan perusteet ja
palvelutuotanto
1 ov
6717D
Hoitotyön johtaminen ja
laadunhallinta
1 ov

2 kl
2 kl
3 sl
3 sl

VAIHTOEHTOISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6718
AKUUTTI HOITOTYÖ
20 OV 3 SL – 4 SL

Opintojaksot
6718A
Ammattieettinen
päätöksenteko
2 ov
6718B
Ensi- ja tehohoito
2 ov
6718C
Kirurgia ja
anestesiologia
1 ov
6718D
Perioperatiivinen
hoitotyö
2 ov
6718E
Konservatiivinen
hoitotyö
2 ov
6718F
Akuutin hoitotyön tutkimus ja
kehittäminen
1 ov

10 ov *

OPINTOKOKONAISUUS
6719
KUNTOUTTAVA HOITOTYÖ
20 OV 3 SL – 4 SL

Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan
eri-ikäisten, eri kulttuureista tulevien äkillisesti ja vakavasti sairastuneiden potilaiden hoidossa. Hän osaa itsenäisesti soveltaa hoitotyön auttamismenetelmiä nopeasti muuttuvissa hoitotilanteissa ja hallitsee hoitotyön kirjaamisen ja raportoinnin. Opiskelija kykenee yhteistyöhön potilaan ja hänen perheensä kanssa ensihoitotilanteissa, ensiapupoliklinikalla, vuodeosastolla, teho-osastolla, leikkaus- ja
anestesiaosastolla ja kotona. Opiskelija
sisäistää asiantuntijuutensa ja ymmärtää
omaan työhönsä liittyvät kehittämisalueet
ja hoitotyön kehittämisessä tarvittavat
menetelmät. Opiskelija pystyy eettisesti
korkeatasoiseen hoitotyöhön.
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6718G
Kliininen harjoittelu

3 sl
3 kl
3 kl
4 sl
4 sl
4 sl

Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää ammatillista ja eettistä tietoaan ja taitoaan ikääntyvien ja
pitkäaikaissairaiden hoitotyössä. Opiskelija kehittää kykyään tarkastella ikäihmisen ja pitkäaikaissairaan hyvinvointia,
toimintakykyä ja kuntoutusta sekä tehdä
hoito- ja palvelusuunnitelmia, toteuttaa ja
arvioida niitä. Opiskelija ymmärtää yhteistyön ja verkostoitumisen sekä toimivien
palveluketjujen merkityksen oman työnsä kannalta. Opiskelija sisäistää asiantuntijuutensa ja ymmärtää oman työhönsä liittyvät kehittämisalueet ja hoitotyön
kehittämisessä tarvittavat menetelmät.
Opintojaksot
6719A
Ammattieettinen
päätöksenteko
2 ov
6719B
Kuntouttava työote
2 ov
6719C
Geriatria ja
gerontologia
1 ov
6719D
Konservatiivinen
hoitotyö
2 ov
6719E
Dementiapotilaan
hoitotyö
2 ov
6719F
Vanhustyön tutkimus ja
kehittäminen
1 ov
6719G
Kliininen harjoittelu

3 sl
4 sl
3 kl
3 kl
4 sl
4 sl
10 ov
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OPINTOKOKONAISUUS
6720
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ
20 OV 3 SL – 4 SL

OPINTOKOKONAISUUS
6721
TERVEYDENHOITOTYÖ I
20 OV 3 SL – 4 SL

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy lasten, nuorten, aikuisten, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen
mielenterveysongelmien kehittymisprosesseihin. Opiskelija syventää tietojaan
ja taitojaan mielenterveystyössä käytettävistä auttamismenetelmistä ja harjaantuu käyttämään niitä hoitotyön eri alueilla. Opiskelija kykenee omalta osaltaan
arvioimaan ja kehittämään mielenterveystyötä ja käyttämään työnohjausta oman
ammatillisen kasvunsa välineenä.

Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee erilaisia näkökulmia
terveydenedistämisen tietoperustaan.
Hän sisäistää tutkivan työotteen ja ammatin arvoperustan omaan toimintaansa.
Opiskelija saa perusvalmiudet toimia perheiden, työikäisten ja ikääntyvien terveyden edistämiseksi yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Opiskelija saa valmiudet
suunnitella ja toteuttaa vanhustyötä, kotihoitotyötä sekä vastaanottotoimintaa.

Opintojaksot
6720A
Ammattieettinen
päätöksenteko
2 ov
6720B
Ehkäisevä
mielenterveystyö
2 ov
6720C
Kuntouttava työote
2 ov
6720D
Psykiatria
1 ov
6720E
Mielenterveyspotilaan
hoitotyö
2 ov
6720F
Mielenterveystyön tutkimus ja
kehittäminen
1 ov
6720G
Kliininen harjoittelu

3 sl
3 kl
4 sl
3 kl
4 sl
4 sl

Opintojaksot
6721A
Ammattieettinen
päätöksenteko
2 ov
6721B
Terveyden edistämisen
menetelmät
3 ov
6721C
Yhteiskunnallinen ja
kulttuuriosaaminen
2 ov
6721D
Avosairaanhoito, kotihoito ja
vanhustyö
2 ov
6721E
Tartuntatautien ehkäisy, hoito
ja rokotustoiminta
2 ov
6721F
Harjoittelu

3 sl
3 kl
4 sl
4 sl
4 sl
9 ov

10 ov
OPINTOKOKONAISUUS
6722
TERVEYDENHOITOTYÖ II
20 OV 4 KL

ta. Opiskelija hallitsee terveydenedistämisen tietoperustan , ymmärtää sen yhteiskunnallisen sekä terveyspoliittisen merkityksen ja opettelee vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Hän
omaksuu kulttuurisen ja yhteisöllisen lähestymistavan terveydenhoitotyöhön ja
perustaa toimintansa moniulotteiselle terveyskäsitykselle. Hän hallitsee vuorovaikutus- ja muut terveydenhoitotyön auttamismenetelmät yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Opiskelija saa valmiudet toimia
perhettä suunnittelevien, raskaana olevien ja lapsivuoteisten sekä lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyvien terveydenedistämiseksi yhteistyössä heidän kanssaan.
Opintojaksot
6722A
Lasta odottavan perheen
hoitotyö
2 ov
4 kl
6722B
Lasten ja nuorten
terveydenhoitotyö
3 ov
4 kl
6722C
Yhteisöllinen
terveydenhoitotyö
1 ov
4 kl
6722D
Ympäristöterveyden
edistäminen
1 ov
4 kl
6722E
Työikäisen
terveydenhoitotyö
1 ov
4 kl
6722F
Terveydenhoitotyön tutkimus, kehittäminen ja opinnäytetyö
4 ov
4 kl
6722G
Harjoittelu
8 ov *

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden suorittaminen
edellyttää terveydenhoitotyö I suorittamis164
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VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
10 ov 2 kl – 4 sl
Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta. Opinnot voivat kuulua ammattikorkeakoulun normaalitarjontaan, esim. toisen suuntautumisvaihtoehdon opinnot tai
ne voivat olla koulutusalan tai koko ammattikorkeakoulun tarjoamia vapaasti
valittavia opintojaksoja.
Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta. Tutkintoon voidaan myös
hyväksi lukea aikaisempia opintoja. Koulutuspäällikkö tulee hyväksyä muut kuin
Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opintojaksot esitellään opinto-oppaan luvussa neljä.

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
OPINTOKOKONAISUUS
6708
OPINNÄYTETYÖ
10 OV 2 KL – 4 SL
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija
osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen. Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai se voi liittyä oman ammattialan
tuotesuunnitteluun tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla myös tuote, produktio tai
ilmaisullinen työ.
165
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HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA
Ammattikorkeakoulututkintoa varten
opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kieleen.
Opintojaksot
6708A
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

10 ov 2 kl – 4 sl
4 sl

HARJOITTELU
Harjoittelu sisältyy opintoihin. Harjoittelun
kesto on sairaanhoitajakoulutuksessa 50
opintoviikkoa ja terveydenhoitajakoulutuksessa 57 opintoviikkoa. Kotimainen ja
ulkomainen harjoittelu on toimimista esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kouluissa, kodeissa, työpaikoilla ja
erilaisissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa.

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

JALKATERAPIAN KOULUTUSOHJELMA
Rovaniemen ammattikorkeakoulun jalkaterapian koulutusohjelmassa opettamisessa ja ohjaamisessa toteutetaan ihmistä ja kulttuuria kunnioittavia arvoja. Opetus perustuu lähinnä tutkivaan, yhteistoiminnalliseen ja ongelmalähtöiseen oppimiseen. Toiminnan periaatteita ovat vastuullisuus, jatkuvuus, oppivuus ja avoimuus.

toutuksessa. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia kotimaassa tai ulkomailla jalkaterapeutin tehtävissä yksityisen sekä julkisen työnantajan
palveluksessa tai eri järjestöissä. Yhä
enenevässä määrin myös urheilussa on
opittu hyödyntämään jalkaterapeutin asiantuntemusta. Koulutuksessa saat myös
perusvalmiudet yrittäjyyteen.

Opiskelu toteutuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Sen laativat yhdessä opiskelija, opettaja ja tarvittaessa työelämän edustaja.
Oppimistilanteet luodaan mahdollisimman usein aitoihin oppimisympäristöihin.
Tutkimusprojekteihin osallistumalla tuotetaan uutta tietoa sekä oppimistoiminnan
perustaksi että työelämälle.

Jalkaterapeutti arvioi perusliikkumista ja
analysoi ihmisen toimintakykyä ja siihen
vaikuttavia tekijöitä. Hän analysoi kävelyä, testaa lihaskuntoa ja mittaa nivelten
toimivuutta sekä arvioi kynsi- ja ihomuutoksia. Tekemänsä jalkaterapeuttisen
diagnoosin perusteella hän suunnittelee
ja toteuttaa yksilöllistä jalkaterapiaa, joka
voi olla preventiivistä, kliinistä / hoitavaa,
apuvälineterapiaa tai toiminnallista harjoittelua. Erityisesti luovuutta ja kädentaitoja jalkaterapeutti tarvitsee yksilöllisten
apuvälineiden suunnittelussa ja valmistuksessa.

Yhteiskunnan muuttuvat tarpeet, kansainvälinen yhteistyö ja erityisesti pohjoiset
olosuhteet on otettu lähtökohdiksi Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa. Sosiaali- ja terveysalan visio
on, että olemme vuoteen 2010 mennessä pohjoisen elinvoiman edistämiseen ja
elämyspalveluihin erikoistunut oppimis- ja
kehityskeskus monialaisessa Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Koulutustarjontamme on vetovoimaista. Tutkimusja kehitystyömme palvelee koulutuksen
kehittämistä, pohjoisten alueiden yhteistyötä, vaikutusalueemme kansainvälistymistä ja hyvinvointiin liittyvien kehittämisstrategioiden toimeenpanoa.
Jalkaterapian koulutusohjelmasta valmistut jalkaterapeutiksi, joka työskentelee itsenäisenä asiantuntijana kaiken ikäisten
terveiden, sairaiden ja vammaisten kun166
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Jalkaterapian opinnoissa harjaannut ihmissuhde-, ohjaus- ja opetustaidoissa
sekä alan informaatioteknologian sovellusten hallinnassa. Saat valmiuksia osallistua jalkaterapian kehittämiseen maassamme. Jalkaterapian opiskeluun sisältyy 50 ov käytännön harjoittelua, joka
suoritetaan oppilaitoksen jalkaterapiaklinikassa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai kuntoutuslaitoksissa. Harjoittelua
voit suorittaa myös erilaisissa työelämän
projekteissa joko kotimaassa tai ulkomailla. Jalkaterapeutiksi opiskelu edellyttää
sinulta aktiivista ja vastuullista asennetta. Opintojasi tukevat nykyaikaiset tilat
sekä ammattitaitoinen opetus ja ohjaus.
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JALKATERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

50 ov

Harjoittelu sisältyy perus- ja ammattiopintoihin
AMMATTIOPINNOT

100 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Pakolliset ammattiopinnot

90 ov

PERUSOPINNOT

30 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

20 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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JALKATERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

JALKATERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
10 OV 1 SL – 2 SL
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 10 ja
muuta tarjontaa suositellaan vapaasti
valittaviin opintoihin. Jokaisen opiskelijan
tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin
opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
20 ov
OPINTOKOKONAISUUS
6701
VIESTINTÄOPINNOT
4 OV 1 SL – 2 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija kehittyy sosiaali- ja terveysalan
viestinnässä. Hän laajentaa taitojaan työelämän puheviestinnässä. Hän ymmärtää sosiaali- ja terveysalan englannin- ja
170
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ruotsinkielistä tekstiä ja pystyy laatimaan
alaansa liittyviä kirjallisia viestejä. Hän
hankkii perusvalmiudet tietokoneen käyttöön ja osaa käyttää ammattikorkeakoulussa tarvittavia sisäisiä informaatiokanavia.
Opintojaksot
6701A
Englanti
1 ov
1 sl
6701E
Ruotsi
2 ov 1 kl – 2 sl
Vaihtoehtoiset, joista valittava 1 ov
6701F
Tietotekniikka I tai
1 ov
1 sl
6701G
Tietotekniikka II
1 ov
1 sl
6701H
Tietotekniikka III
1 ov
1 sl
OPINTOKOKONAISUUS
6702
TUKITIETEET
6 OV 1 SL - 1 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa riittävän luonnontieteellisen
ja matemaattisen perustan soveltaakseen sitä ammattiopinnoissaan ja syventääkseen siten ammattihallintaansa tai
vaihtoehtoisesti hän voi valita myös muita opintojaksoja esim. psykologiaa. Opinnot on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla
ei ole ko. opinnoista lukioarvosanaa.
Opintojaksot
6702A
Matematiikka
6702B
Fysiikka ja kemia
6702C
Psykologia

2 ov

1 sl – 1 kl

2 ov

1 sl – 1 kl

2 ov

1 sl – 1 kl
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OPINTOKOKONAISUUS
6709
KÄYTTÄYTYMIS- JA
YHTEISKUNTATIETEELLISET
OPINNOT
6 OV 1 SL – 1 KL

OPINTOKOKONAISUUS
6204
LUONNON- JA LÄÄKETIETEELLISET
AINEET
10 OV 1 SL – 3 KL

Tavoite ja sisältö
Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys
sosiaalipolitiikan kehityksestä, tavoitteista ja merkityksestä suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisessa ja toteuttamisessa. Opiskelija hahmottaa terveyspolitiikan keskeiset ulottuvuudet ja niiden merkityksen väestön hyvinvoinnissa.
Opiskelija orientoituu sosiaali-, terveysja kuntoutusalaan ja sen palvelujärjestelmän kehitykseen.
Opintojaksot
6709A
Hyvinvointipolitikka
6709B
Sosiaali- ja
terveystalous
6709C
Ryhmä- ja tiimityö
6709D
Neuropsykologia
6709F
Ohjaus- ja
opetusmenetelmät
6709G
Kuntoutuksen
palvelujärjestelmät

1 ov

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan. Hän tuntee yksityiskohtaisesti ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön
rakenteen ja toiminnan siten, että pystyy
tulevaisuudessa integroimaan tietonsa
jalkaterapiaopinnoissa. Opiskelija tuntee
eri sairauksien aiheuttamia yleisimpiä toimintahäiriöitä ja oireyhtymiä sekä ymmärtää niiden vaikutuksen ihmisen toimintakykyyn. Hän hallitsee farmakologian perusteet. Lisäksi hän vahvistaa tietoperustaansa ravinnon merkityksestä ihmisen
hyvinvoinnin lisääjänä ja sairauksien ennalta ehkäisijänä.

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

JALKATERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

1 sl

Opintojaksot
6204J
Anatomia
1 ov
6401A
Tuki- ja liikuntaelimistön
anatomia I
1 ov
6401B
Tuki- ja liikuntaelimistön
anatomia II
2 ov
6204C
Anatomia III
1 ov
6204H
Ravitsemus
1 ov
6710B
Farmakologia
1 ov
6711A
Mikrobiologia ja
tautioppi
1 ov
6204D
Lääketiede I
1 ov
6204E
Lääketiede II
1 ov

PAKOLLISET
AMMATTIOPINNOT
90 ov
OPINTOKOKONAISUUDET
6401
JALKATERAPIAN PERUSTEET
6 OV 1 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy jalkaterapian kehitykseen kansallisesti sekä kansainvälisesti.
Hän ymmärtää jalkaterapian osana ihmisen kokonaisvaltaista kuntoutusta ja perehtyy jalkaterapian eettiseen perustaan.
Opiskelija osaa ensiavun perusteet sekä
osaa elvyttää ja toimia kriisitilanteissa.
Hän tuntee ihmisen psykomotorisen kehityksen vaiheet ja hallitsee turvallisen
työskentelyn periaatteet.

1 sl
1 sl
1 kl
2 sl
1 kl

Opintojaksot
6401D
Johdatus
jalkaterapiaan
1 ov
6204L
Ensiapu
1 ov
6401L
Psykomotorinen kehitys ja
motorinen oppiminen 1 ov
6401M
Harjoittelu 1
3 ov

1 kl
1 sl

1 sl
1 sl

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija oppii tutkimaan ja analysoimaan ihmisen pystyasentoa, perusliikkumista ja alaraajojen toimintakykyä sekä
niihin vaikuttavia tekijöitä kokonaisvaltaisesti. Opiskelija tunnistaa alaraajoissa ilmeneviä toimintahäiriöitä ja harjaantuu
yksilöllisen biomekaanisen tutkimuksen
toteuttamisessa.
Opintojaksot
6409A
Biomekaniikka
2 ov
1 kl
6409B
Jalkaterapeuttinen
tutkiminen
1 ov
2 sl
6409C
Pystyasennon
ja kävelyn arviointi
1 ov
1 kl
6409D
Fysiikka, fysikaalinen laiteoppi
ja kinesiologia
1 ov
1 kl
6409E
Harjoittelu 2
6 ov 1 lv – 3 lv

1 kl
1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6410
PREVENTIIVINEN JALKATERAPIA
12 OV 1 LV – 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija perehtyy jalkojen terveydenhoitoon eri ikäkausina. Hän perehtyy ihmisen toimintakykyyn vaikuttaviin fyysisiin,
psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin sekä

2 sl
2 kl
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OPINTOKOKONAISUUS
6409
JALKATERAPIATARPEEN JA
JALKOJEN TOIMINTAKYVYN
ARVIOINTI
11 OV 1 LV – 3 LV

AMMATTIOPINNOT
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JALKATERAPIAN KOULUTUSOHJELMA
ennaltaehkäisevään toimintaan asiakkaan yksilöllisessä ja kokonaisvaltaisessa jalkaterapiassa. Hän perehtyy jalkaterapian asiantuntijana toimimiseen ja
syventää tietojaan urheilijoiden ja muiden
erityisryhmien jalkaterapiasta.
Opintojaksot
6410A
Jalkojen terveydenhoito
eri ikäkausina
1 ov
1 kl
6410B
Liikunta jalkaterapeutin
työvälineenä
1 ov
2 sl
6410C
Urheilijoiden ja erityisryhmien
jalkaterapia
3 ov 3 sl – 3 kl
6410D
Harjoittelu 3
7 ov 2 lv – 3 lv
OPINTOKOKONAISUUS
6411
KLIININEN / HOITAVA JALKATERAPIA
16 OV 1 LV – 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija perehtyy ja syventää tietojaan
elimistön eri häiriöiden aiheuttamista
muutoksista alaraajoissa sekä niiden yksilöllisestä tutkimuksesta ja kokonaisvaltaisesta hoidosta kliinisen/hoitavan jalkaterapian keinoin. Opiskelija perehtyy kliinisen/hoitavan jalkaterapian koneiden ja
laitteiden toimintaan, huoltoon ja turvalliseen käyttöön. Hän syventää tietojaan
lääkehoidon soveltamisesta jalkaterapiassa. Hän oppii ohjaamaan ja opettamaan asiakkaita sekä heidän omaisiaan
yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Opiskelija oppii jalkaterapiaprosessin ja harjaantuu kirjaamaan sen.

Opintojaksot
6411A
Iho- ja kynsioireiden
hoito
3 ov
6411B
Jalkaterapiaympäristön
hallinta
1 ov
6411C
Sisätaudit
1 ov
6411D
Ihotaudit
1 ov
6411E
Lääkehoito ja
lääkelaskenta
1 ov
6411F
Harjoittelu 4
9 ov

JALKATERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

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

OPINTOKOKONAISUUS
6404
APUVÄLINETERAPIA
16 OV 2 KL – 4 SL
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija syventää tietojaan elimistön eri
häiriöiden aiheuttamista muutoksista alaraajoissa sekä kineettisessä ketjussa.
Opiskelija soveltaa jalkaterapeuttista tutkimista, suunnittelee ja toteuttaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista jalkojen apuvälineterapiaa sekä arvioi terapian vaikuttavuutta. Hän perehtyy apuvälineterapiassa käytettäviin koneisiin ja laitteisiin
sekä harjaantuu turvalliseen terapian toteuttamiseen. Opiskelija oppii ohjaamaan
ja opettamaan asiakkaita ja heidän omaisiaan kokonaisvaltaisesti. Opiskelija harjaantuu jalkaterapiaprosessin kirjaamisessa.
Opintojaksot
6404A
Jalkojen apuvälineterapian
perusteet
1 ov

2 kl

6404B
Jalkojen apuvälineiden
valmistus 1
6404C
Jalkojen apuvälineiden
valmistus 2
6404G
Ortopedia ja
traumatologia
6404H
Harjoittelu 5

2 kl – 3 sl

2 ov

3 sl – 3 kl

1 ov

3 sl

2 kl – 3 sl
3 sl
3 kl
2 lv – 4 lv

10 ov 2 lv – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
6412
TOIMINNALLINEN HARJOITTELU
17 OV 2 LV – 4 LV

OPINTOKOKONAISUUS
6413
JALKATERAPIAN TUTKIMUS JA
KEHITTÄMINEN
12 OV 3 LV – 4 LV

Tavoitteet ja sisällöt
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija perehtyy toimintakykyisyyden
eri osa-alueisiin sekä niihin vaikuttaviin
tekijöihin. Hän syventää tietojaan elimistön eri häiriöiden aiheuttamista muutoksista alaraajoissa sekä kineettisessä ketjussa. Hän oppii käyttämään eri tutkimusmenetelmiä analysoidessaan ihmisen
yksilöllistä toimintakykyä. Jalkaterapiadiagnoosin ja –suunnitelman perusteella
hän toteuttaa yksilöllisiä hoitoja ja terapioita sekä arvioi niiden vaikuttavuutta.
Opiskelija tuntee keskeiset kivunhoitomenetelmät ja oppi käyttämään niitä osana
jalkaterapia-asiakkaan kokonaishoitoa.
Opiskelija harjaantuu asiakkaiden sekä
heidän omaistensa kokonaisvaltaisessa
ohjaamisessa sekä syventää tietojaan jalkaterapiaprosessin kirjaamisessa.

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija syventää tietojaan jalkaterapiasta kansallisesti ja kansainvälisesti sekä
saa valmiuksia jalkaterapian kehittämiseen hyödyntäen uusinta informaatioteknologiaa. Hän osallistuu moniammatillisten tiimien toimintaan sekä ymmärtää
yhteistyön merkityksen eri organisaatioissa. Opiskelija tuntee hallinnon peruskäsitteet ja ymmärtää hallinnon merkityksen
organisaation toimivuuden edistäjänä.
Hän osaa terveydenhuoltoa ohjaavat
säännöt ja tietää suunnittelu- ja seurantajärjestelmän. Hän on selvillä laadunvarmistuksessa käytettävistä menetelmistä
ja ymmärtää seurannan merkityksen
oman työn luonnollisena osana. Hän kiinnostuu projektitöistä ja osaa laatia projektisuunnitelman ja toteuttaa sen. Opiskelija saa perustiedot yrityksessä toimimisesta.

Opintojaksot
6412A
Alaraajojen hieronta
6412B
Alaraajojen
lihastoiminta

Opintojaksot
6413A
Johdatus alan
tiedeperustaan
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2 ov

6412C
Alaraajojen liikkuvuus,
mobilisointi ja stabilointi 2 ov
6412D
Kestävyys ja taito
1 ov
6412E
Fysikaaliset hoidot
1 ov
6412F
Harjoittelu 6
9 ov

1 ov

2 sl

2 ov

2 kl – 3 sl

1 ov

2 kl
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6413C
Yritystoiminnan
perusteet
6413D
Projektityö ja sen
hallinta
6413E
Yksikön johtaminen ja
laadun hallinta
6413F
Harjoittelu 7

1 ov

2 kl

1 ov

3 sl

1 ov

3 kl

6 ov

3 lv – 4 lv

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta. Opinnot voivat kuulua ammattikorkeakoulun normaalitarjontaan, esim. toisen suuntautumisvaihtoehdon opinnot tai
ne voivat olla koulutusalan tai koko ammattikorkeakoulun tarjoamia vapaasti
valittavia opintojaksoja.
Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan
muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksi lukea aikaisempia opintoja. Koulutuspäällikön tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opintojaksot esitellään opinto-oppaan luvussa neljä.

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
OPINTOKOKONAISUUS
6708
OPINNÄYTETYÖ
10 OV 2 – 4 LV
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa
jonkin ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai
se voi liittyä oman ammattialan tuotesuunnitteluun tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla myös tuote, produktio tai ilmaisullinen työ.
Ammattikorkeakoulututkintoa varten
opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmassa suoritetaan liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on
liikunnanohjaaja (AMK).
Opiskelu liikunnanohjaajaksi (AMK) kiehtoo seikkailunetsijää…motivoitunutta…
itseohjautuvaa … aktiivista oppijaa. Koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen, monipuolisen, yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta korostavan oppimisympäristön. Oppimisympäristö ja moderni oppimiskäsitys luovat pohjan henkilökohtaiselle kasvulle ja elämänhallintataitojen
kehittymiselle. Koulutuksen tavoitteena
on liikunnan ja vapaa-ajan monitaitoinen
ammattilainen, joka pystyy toimimaan
erilaisten ihmisten parissa myös kansainvälisellä tasolla.
Liikunta-alan opiskelu on pitkälti aktiivista toimintaa lähtökohtanaan se, että kaikki
osaaminen edellyttää tietojen ja taitojen
yhteen nivoutumista ja kokemusten kartuttamista käytännön tehtävissä ja töissä. Työssäoppiminen, käytännön tehtävät ja työharjoittelu ovatkin keskeisiä oppimismenetelmiä.
Omien opintojen suunnittelu on tärkeässä asemassa. Suunnittelun kohteina ovat
omat oppimistavoitteet, urasuunnitelmat,
opiskeluaika, opintojen rytmitys ja valinnaisia opintojaksoja koskevat ratkaisut.
Oppilaitoksen alati laajeneva kansainvälinen verkosto tarjoaa monipuolisia opiskelumahdollisuuksia ja opiskelija voi suorittaa osan tutkinnostaan myös ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa.
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Liikunnanohjaaja (AMK) kykenee vastaamaan erilaisten väestö- ja ikäryhmien
harrastus- ja ohjaustarpeisiin. Hän kykenee toiminaan oman alansa yhteiskunnallisissa, hallinnollisissa, työterveydellisissä, valmennuksellisissa ja kaupallisissa
esimies-, ohjaus-, organisointi- ja asiantuntijatehtävissä.
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Luontoliikunta
Luontoliikuntaan suuntautunut liikunnanohjaaja perehtyy luontoon liittyviin liikunta- ja vapaa-ajan taitoihin ja erikoistuu
monipuoliseksi luonto- ja luontoliikunnan
asiantuntijaksi. Hänellä on valmius sijoittua matkailun ja luontoliikunnan opastus-,
koulutus- ja kehittämistehtäviin.
Valmennus
Valmennuksen suuntautumisvaihtoehdossa erikoistutaan monipuoliseksi valmentamisen asiantuntijaksi ja saadaan
valmiudet toimia liitto-, alue- ja seuratasolla valmentajana ja kouluttajana. Koulutus sisältää European Coaching Diploma -tutkinnon.
Soveltava liikuntakasvatus
Soveltavaan liikuntakasvatukseen suuntautunut liikunnanohjaaja perehtyy liikuntamuotojen soveltamiseen eri erityisryhmien tarpeita vastaavaksi. Hän saa valmiudet toimia erityisliikunnanohjaajana,
oman alansa asiantuntijana koulutuksessa ja kehittämisessä sekä moniammatillisessa yhteistyössä.
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140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

PERUS- JA AMMATTIOPINNOT

110 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

22 ov

Koulutusohjelman perus- ja ammattiopinnot 68 ov
Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 10 ov
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 6 ov on
pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUS- JA
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
7101
VIESTINTÄ JA TUTKIMUS
7 OV
Arvoperustan ohjaava teema: Kansainvälisyys
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee työelämässä tarvittavat perusviestintätaidot. Hän osaa rapor-

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA

toida ja referoida asioita sekä suullisesti
että kirjallisesti molemmilla kotimaisilla ja
englannin kielellä. Hän kehittää englannin ja ruotsin kielen keskustelu- ja neuvottelutaitojaan. Hän osaa ammattialansa käsitteistön, ymmärtää ammattialaansa liittyvää puhetta ja tekstejä sekä pystyy ohjaamaan liikuntaa ruotsin ja englannin kielellä. Hän pystyy seuraamaan liikunta-alan kehitystä myös vieraskielisten
julkaisujen ja eri viestimien avulla. Hän
osaa käyttää tietotekniikan sovelluksia
integroidusta tiedonkäsittelyn, -tuottamisen ja viestinnän välineenä ammattialallaan.
Opintojaksot
Pakolliset 7 ov
7101A
Tietotekniikka
7101B
Liikunta-alan englanti
7101C
Liikunta-alan ruotsi
7101D
Tutkimusmenetelmät
Vapaasti valittavat
7119A
Kirjoittamisen kurssi
7119B
Tutkimuskirjoittaminen
7119D
Kuvan käsittely ja videoeditointi

2 ov
2 ov
2 ov
1 ov
1 ov
1 ov
2 ov

OPINTOKOKONAISUUS
7102
LIIKUNTA JA YHTEISKUNTA
13 OV
Arvoperustan ohjaava teema: Yrittäjyys
ja kestäväkehitys
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee yhteiskunnan hallinto-,
toiminta- ja kehitysperiaatteet sekä seuraa sen muutosta ja kehitystä. Hän kykenee toimimaan julkisen hallinnon, liikunta ja vapaa-aikatoimen, liikuntajärjestöjen
sekä liikuntayritysten esimiestehtävissä.
Opiskelija tuntee liikuntakulttuurin historiallisen kehityksen ja sen yhteydet yhteiskunnan kehityksen eri vaiheeseen. Hän
osaa sijoittaa liikunnan erityisesti suomalaisen yhteiskunnan muutosprosesseihin.
Hän ymmärtää yksityisen ihmisen ja julkisen hallinnon roolit ja vuorovaikutussuhteet yhteiskunnassa.
Opiskelija tietää liikunnan terveydellisen,
taloudellisen, kasvatuksellisen ja sosiaalisen merkityksen yksilön ja yhteiskunnan
kannalta. Hän osaa työssään tehdä eettisesti perusteltuja valintoja, jotka tukevat suvaitsevaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen toteutumista. Hän pystyy osallistumaan liikunta-alalla käytävään
keskusteluun ja osaa toimia kansainvälisessä ja verkostuneessa ympäristössä.
Opiskelija tuntee yritystoiminnan, taloushallinnon ja markkinoinnin perusteet ja
osaa soveltaa näitä tietoja liikunta-alalla.
Hän ymmärtää yrittäjyyden merkityksen
yhteiskunnassa.
Opintojaksot
Pakolliset
7102A
Liikunta ja politiikka
7102B
Liikunta ja hallinto
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13 ov
3 ov

7102G
Liikuntasosiologia ja -suunnittelu
7102H
Liikunta-alan yrittäjyys
Vapaasti valittavat
7119I
Event management

2 ov
4 ov
4 ov

OPINTOKOKONAISUUS
7103
TERVEYS JA LIIKUNTA
11 OV
Arvoperustan ohjaava teema: Terveyttä
ja toimintakykyisyyttä edistävä elämänasenne
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee ihmisen rakenteen ja
fyysis-psyykkisen toiminnan perusteet ja
osaa soveltaa tietämystään terveyttä
edistävässä liikunnassa. Hän perehtyy
terveyttä ja työ- ja toimintakykyä ylläpitävän liikunnan ohjaukseen ja osaa arvioida erilaisia työympäristöjä terveyden kannalta. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata terveyttä ja toimintakykyä kehittävää
liikuntaa sekä toimia liikunnan terveysvaikutusten asiantuntijana. Opiskelija oppii
erilaisuuden kohtaamista ja ymmärtää liikunnan fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen merkityksen myös erityisryhmien
näkökulmasta. Vaihtoehtoisissa opinnoissa hän syventää tietojaan ja taitojaan terveyttä edistävässä liikunnan ohjauksessa.
Opintojaksot
Pakolliset 10 ov
7103A
Liikkuva ihminen
7103B
Työkyky ja terveysliikunta

3 ov
5 ov

4 ov
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7103F
Erityisryhmien liikunnanohjaus
2 ov
Vaihtoehtoiset, joista valittava 1 ov
7103C
Kuntosaliohjaus
1 ov
7103D
Aerobicohjaus
1 ov
7103E
Vesitreeniohjaus 1
1 ov
Vapaasti valittavat
7116Z
Vesitreeniohjaus 2
1 ov
7119G
Jooga ja Taiji
2 ov
OPINTOKOKONAISUUS
7104
LIIKUNTAKASVATUS
13 OV
Arvoperustan ohjaava teema: itsetuntemus ja vuorovaikutus.
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija pystyy muodostamaan oman
henkilökohtaisen ohjaus- ja oppimiskäsityksensä. Prosessin pohjaksi hän perehtyy kasvatustieteeseen, kasvatuspsykologiaan ja didaktiikkaan, joita syvennetään liikuntaan läheisesti liittyvillä sisällöillä ja erityisaiheilla: motorinen käyttäytyminen, liikuntadidaktiikka, liikunnan ohjaaminen ja valmentaminen.
Hän ymmärtää liikunnan mahdollisuudet
ihmisen kasvun ja kehityksen tukemisessa ja kasvatustyössä. Opiskelija kykenee
suunnittelemaan, ohjaamaan ja arvioimaan liikuntaa erilaisille ryhmille. Lisäksi
hän osaa huomioida yksilöllisyyden vaatimukset liikunnassa

Opintojaksot
Pakolliset 13 ov
7104E
Kasvatustiede
7104F
Ihmisen motorinen käyttäytyminen
7104B
Ohjaustoiminta
7104C
Valmennustoiminta
Vapaasti valittavat
7116Ä
Liikeanalyysi
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3 ov
3 ov
4 ov
3 ov
2 ov

OPINTOKOKONAISUUS
7105
VOIMISTELU JA TANSSILIIKUNTA
6 OV
Arvoperustan ohjaava teema: Luovuus ja
itseluottamus
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää voimistelun ja tanssin mahdollisuudet yleiskoordinaation
kehittäjänä ja itseilmaisun edistäjänä.
Hän tuntee voimistelun, telinevoimistelun
ja tanssin eri lajeja ja saavuttaa niissä riittävän taito- ja tietotason sekä eri ryhmien ohjaamista että omaa harrastustoimintaa varten. Opiskelijan ohjaustaito kehittyy luovuuden ja itseluottamuksen kasvun
myötä ja hän oppii käyttämään voimistelun ja tanssin harjoitteita. Vaihtoehtoisissa opinnoissa hän oppii syventämään lajituntemustaan ohjaustoiminnassa ja
omien taitojen kehittämisessä.
Opintojaksot
Pakolliset 4 ov
7105A
Voimistelun ja tanssin oppiminen ja
opettaminen
4 ov

Vaihtoehtoiset, joista valittava 2 ov
7105C
Telinevoimistelu
2 ov
7105D
Paritanssit
2 ov
7105E
Lasten voimistelu ja tanssi
2 ov
Vapaasti valittavat
7116D
Nykytanssit
2 ov
7119E
Trampoliinihypyt ja sirkustaide
2 ov
7119F
Esittävä liikuntataide
2 ov
OPINTOKOKONAISUUS
7106
ULKO- JA VESILIIKUNTA
11 OV
Arvoperustan ohjaava teema: Elinikäinen
liikuntaharrastus
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee eri vuodenaikaiset ulkona liikkumisen muodot, niiden perustaidot ja kehittelyt. Hän saavuttaa riittävän
taito- ja tietotason pystyäkseen itse liikkumaan ja oleskelemaan luonnossa sekä
ohjaamaan ulkoliikuntalajeja eri ryhmille.
Hän tunnistaa eri lajien erityispiirteet ja
vaatimukset myös kilpaurheilun näkökulmasta. Hän tuntee lajien historian ja teorian sekä ulkoliikuntamuotojen merkityksen nykypäivän liikunta- ja matkailukulttuurissa. Vaihtoehtoisissa opinnoissa hän
syventää asiantuntemustaan talvi- tai kesäliikunnan suuntaan.
Opiskelija hallitsee keskeisten uintilajien
tekniikat ja uinninopetuksen teoreettisen
taustan. Hän pystyy pelastautumaan ja
pelastamaan toisia veden varasta. Hän
ymmärtää uinninopetuksen ja -valvon-
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nan vastuutekijät. Hän kykenee antamaan uinninopetusta uimakouluissa.
Opintojaksot
Pakolliset 9 ov
7106A
Kesäliikunnan oppiminen ja
opettaminen
3 ov
7106B
Talviliikunnan oppiminen ja
opettaminen
3 ov
7106C
Vesiliikunnan oppiminen ja
opettaminen
3 ov
Vaihtoehtoiset, joista valittava 2 ov
7106D
Yleisurheilu
2 ov
7106E
Maastoliikunta
2 ov
7106G
Rinne- ja tunturihiihto
2 ov
Vapaasti valittavat
7116M
Lasten hiihtokoulu
1 ov
7119H
Lasten luistelukoulu
1 ov
7116Ö
Vauvauinti
2 ov
OPINTOKOKONAISUUS
7107
PALLOILU 7 OV
Arvoperustan ohjaava teema: Oppimaan
oppiminen ja yhteistoiminnallisuus
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää palloilun yleisiä ja
yhteisiä piirteitä sekä omaa valmiudet toimia ohjaustyössään oppilaskeskeisesti ja
ongelmanratkaisumenetelmiä käyttäen.
Hän hallitsee palloilun motoriset perustaidot ja niiden monipuolisen kehittämisen eri ikä kausina.
185
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Opiskelija hallitsee pallopelien alkeistaidot, pelitaidot ja niiden kehittelyt, ymmärtää keskeisimmät palloilun oppimisen ja
opettamisen periaatteet sekä kykenee
soveltamaan niitä palloilun oppimistilanteissa erilaisissa ryhmissä. Hän ymmärtää palloilulajien jaottelun kenttä-, pallottelu-, lyönti- ja tarkkuuspeleihin. Hän osaa
pelien säännöt pääpiirteissään ja ymmärtää tuomaritoiminnan alkeet. Vaihtoehtoisissa opinnoissa hän pystyy syventämään lajituntemustaan valmennukselliseen, pelitaktiseen ja/tai harrasteliikunnan suuntaan.
Opintojaksot
Pakolliset 5 ov
7107A
Palloilun oppiminen ja opettaminen
Vaihtoehtoiset, joista valittava
7107B
Maalipelit
7107C
Linja- ja tarkkuuspelit
7107D
Pallottelupelit
Vapaasti valittavat
7116Å
Tuomaritoiminta

5 ov
2 ov

to- ja luontoliikunta-asiantuntijaksi. Hän
arvostaa ja kunnioittaa luontoa ja luonnossa liikkumista ja tuntee luontoliikunnan eri mahdollisuudet ja vaikutukset.
Hän osaa hankkia lisä- ja ajankohtaistietoa ja on kiinnostunut itsensä jatkuvasta
kehittämisestä. Hän saa valmiudet toimia
luontoliikunnan opastus-, koulutus- ja
kehittämistehtävissä sekä luontoliikuntaalan yrittäjänä.
Opintojaksot (opetus toteutetaan
tarvittaessa englannin kielellä)
7110A
Erätaidot
6 ov
7110B
Seikkailukasvatus
5 ov
7110C
Luonto- ja kulttuuritietous
6 ov
7110D
Luontoliikunta ammattina
5 ov

2 ov
2 ov
2 ov

OPINTOKOKONAISUUS
7111
VALMENNUKSEN
SUUNTAUTUMISOPINNOT
22 OV

2 ov
Arvoperustan ohjaava teema: Tutkiva
ammattitoiminta

VAIHTOEHTOISET
SUUNTAUTUMISOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
7110
LUONTOLIIKUNNAN
SUUNTAUTUMISOPINNOT
22 OV
Arvoperustan ohjaava teema: Tutkiva
ammattitoiminta
Tavoite ja sisältö
Opiskelija erikoistuu monipuoliseksi luon-

Tavoite ja sisältö
Opiskelija erikoistuu monipuoliseksi valmentamisen asiantuntijaksi. Hän saa valmiudet toimia liitto-, alue- ja seuratasolla
valmentajana ja kouluttajana. Suuntautumisvaihtoehdon opintoihin sisältyy European Coaching Diploma –tutkinto.
Opiskelija ymmärtää ihmisen kokonaisvaltaisen valmentamisen periaatteet. Hän
haluaa omalla toiminnallaan edistää valmennettaviensa terveyttä sekä kokonaisvaltaista ihmisenä ja urheilijana kehittymistä.
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Hänellä on valmiudet valmennusprosessin eri vaiheiden (harjoittelun ja kilpailutoiminnan) suunnitteluun, toteuttamiseen
ja seurantaan. Hän ymmärtää ihmisen
käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät yksilöiden välisissä ja ryhmien sisäisessä
vuorovaikutuksessa ja tuntee monipuolisesti ihmisen fysiologian sekä tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan.
Opiskelija tiedostaa yritystoiminnan merkityksen urheilutoiminnassa ja ymmärtää
yritystoimintaan liittyvät peruskäsitteet.
Hän pystyy arvioimaan organisaation
kannattavuutta, valmennuksen ja kilpailujen kustannuksia ja tuntee lajien, urheilijoiden ja valmennuksen markkinointimahdollisuuksia.
Opintojaksot (opetus toteutetaan
tarvittaessa englannin kielellä)
7111G
Kokonaisvaltainen valmennus
6 ov
7111H
Urheilijan terveys
4 ov
7111I
Valmennusfysiologia ja
testaaminen
6 ov
7111J
Valmentajan oheistaidot
6 ov
OPINTOKOKONAISUUS
7112
SOVELTAVA LIIKUNTAKASVATUS
22 OV
Arvoperustan ohjaava teema: Tutkiva
ammattitoiminta
Tavoite ja sisällöt
Soveltavan liikuntakasvatuksen suuntautumisopintojen aikana opiskelija kohtaa
erilaisia ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Hän
arvostaa tasa-arvoisuutta ja suvaitsevuut-
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ta. Opiskelija on kiinnostunut soveltamaan liikuntaa eri tilanteisiin soveltuvilla
tavoilla ja haluaa kehittää itseään monipuoliseksi asiantuntijaksi erityisryhmien
liikuntaan liittyvillä aloilla. Lisäksi opiskelija ymmärtää vastuunsa liikunta-alan
ammattilaisena moniammatillisessa yhteistyössä ja perehtyy erityisryhmien järjestökenttään, ympäröivään yhteiskuntaan sekä kansainväliseen osaamiseen
muuttuvassa maailmassa.
Opintojen aikana liikkuva ihminen otetaan
huomioon kokonaisvaltaisesti, riippumatta vammasta tai sairaudesta. Concentration on ability – not disability!!
Opintojaksot (opetus toteutetaan
tarvittaessa englannin kielellä)
7112A
Liikunnan soveltaminen
4 ov
7112B
Ulko- ja luontoliikunta
6 ov
7112C
Vammaiskilpaurheilu
4 ov
7112D
Ammatti soveltavasta liikunnasta 4 ov
7112F
Muuttuva maailma
4 ov

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta. Opinnot voivat kuulua koulutusohjelman normaalitarjontaan tai ne voivat olla koulutusalan tai koko ammattikorkeakoulun tarjoamia vapaasti valittavia
opintojaksoja.
Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan
187
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muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksilukea aikaisempia opintoja. Koulutuspäällikön tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opinnot esitellään
opinto-oppaan luvussa neljä. Liikunnan
ja vapaa-ajan koulutusohjelman tarjoamat vapaasti valittavat opintojaksot on
esitetty ammattiopintojen opintokokonaisuuksien yhteydessä.

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

4 ov). Harjoittelu voidaan suorittaa kesällä tai lukukausien aikana.
Opintojaksot
7117A
Perusharjoittelu
7117D
Syventävä harjoittelu 1
7117E
Syventävä harjoittelu 2

8 ov
8 ov
4 ov

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE

HARJOITTELU
OPINTOKOKONAISUUS
7117
HARJOITTELU
20 OV
Arvoperustan ohjaava teema: Työelämäosaaminen
Tavoite ja sisältö
Harjoittelu on opetussuunnitelmaan kuuluvaa, luonnollisessa työympäristössä
työnantajan tai hänen edustajansa johdolla ja ohjauksessa työn tekemisen kautta
tapahtuvaa tietojen, taitojen ja kokemusten hankintaa. Siihen liittyy oppilaitoksen
edustajan suorittama seuranta.
Liikunnanohjaajatutkintoon sisältyy pakollista harjoittelua yhteensä 20 ov. Sen avulla saavutetaan liikunta-alan ammatinhallinnan keskeiset tavoitteet. Harjoittelu
edistää opiskelijoiden työelämäyhteyksiä
ja parantaa opiskelijoiden työllistymistä.
Harjoittelu koostuu perusharjoittelusta (8
ov) ja syventävästä harjoittelusta (8 ov +

OPINTOKOKONAISUUS
7118
OPINNÄYTETYÖ
10 OV
Arvoperustan ohjaava teema: Tieteellinen
ajattelu ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa
jonkin ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai
se voi liittyä oman ammattialan tuotesuunnitteluun tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla myös tuote, produktio tai ilmaisullinen työ.
Ammattikorkeakoulututkintoa varten
opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutusohjelmien lähtökohtana on kansalaisten
ja Lapin hyvinvoinnin ja työelämän muuttuvat tarpeet. Tulevaisuuden visio on, että
Lappi kehittyy alueeksi, joka tarjoaa erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia työnteon,
harrastamisen ja asumisen muotoja. Tavoitteena on huolehtia asukkaiden elämisen laadusta ja hyvinvoinnista yhteisvastuullisesti. Pitkän tähtäimen tavoite on,
että tietoyhteiskunta mahdollistuu osaksi
jokaisen asukkaan arkipäivää. Kehittäminen tapahtuu kansalaisten, työelämän,
järjestöjen ja eri oppilaitosten yhteistyönä.
Sosiaalialan koulutusohjelma on mukana tekemässä työtä sen eteen, että Lapin kylissä ja kaupungeissa eletään ihmisarvoista ja mielekästä arkielämää.
Tällöin tuemme alueen ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia, omaa kulttuuria ja
identiteettiä. Edistämme yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisemme syrjäytymistä. Tuemme toimimista pohjoisessa, jolloin merkittävää on osaaminen, omatoimisuus, yhteishenki ja kansainvälisyys.
Pohjoiskalotin yhteistyön kehittäminen on
tärkeää, sillä Lapilla on yhteisiä toimintamahdollisuuksia Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. Pyrimme kehittämään uusia oppimismalleja ja luomaan kansalaislähtöisiä työkäytäntöjä ja palveluja yhdessä työelämän ja kansalaisten kanssa.
Koulutuksen kehittämisessä opiskelijoiden kannanotot ja aloitteellisuus ovat tärkeitä.
Lappi toimii keskeisenä oppimisympäristönä koulutuksessa, mutta sosionomin
(AMK) osaaminen on sovellettavissa
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myös muihin toimintaympäristöihin.
Sosiaalialan koulutusohjelma johtaa sosionomi (AMK) -tutkintoon, joka on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomin (AMK) tehtävänä on
tukea lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten sekä heidän perheidensä ja yhteisöjensä sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja arjen sujuvuutta. Sosionomi
(AMK) pitää asiakasta oman elämänsä
ja arkensa asiantuntijana ja yhteistyökumppanina. Se edellyttää asiakkaan
kunnioittamista ja kohtaamista tasavertaisena toimijana. Sosionomi (AMK) toimii
asiakkaan asiamiehenä ja pyrkii vaikuttamaan palveluihin ja yhteiskuntaan. Sosiaalialan työtä ohjaavat arvot ovat ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus, itsenäisyys
ja elämän hallinta, syrjäytymisen ehkäisy
ja osallisuuden edistäminen, syrjinnän ja
väkivallan vastustaminen, asiakkaan itsemääräämisoikeus ja asiakkaan yksityisyys.
Opiskelijat voivat suorittaa sosionomin
(AMK) -tutkinnon laaja-alaisena ja hankkia tällöin perusvalmiuksia usealle eri toiminta-alueelle. Opiskelijat voivat myös
painottaa opintojaan vanhustyöhön, vammaistyöhön, varhaiskasvatus- ja lastensuojelutyöhön, päihde- ja huumetyöhön
tai perusturvatyöhön. Tällöin opiskelija
suorittaa 41 opintoviikkoa samaan aihepiiriin liittyen.
Opetussuunnitelman sisältö, pedagoginen toteutus sekä arviointi kuvataan yksityiskohtaisemmin sosiaalialan koulutusohjelman oppaassa. Sen 3. ja 4. lukuvuosi ovat ohjeellisia ja tarkistetaan syksyllä
2005.
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140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

30 ov

AMMATTIOPINNOT

64 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Pakolliset ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot

54 ov

PERUSOPINNOT

36 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

26 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 6 ov on
pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia. Vaihtoehtoisista opinnoista sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoille suositellaan
suoritettavaksi saamen ja viittomakielen
vaihtoehtoiset opinnot, jotta opiskelijat
saavat perusvalmiuksia saamenkielisten
ja kuurojen asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Jokaisen opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa
vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6715
SOSIAALIALAN AMMATILLISET
PERUSTEET
7 OV 1 SL - 3 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelijat perehtyvät sosiaalialan työn
asemaan ja merkitykseen muuttuvassa
yhteiskunnassa. He tarkastelevat sosiaalialan työtä yhteiskunnallisena, historiallisena ja kulttuurisena ilmiönä. He hankkivat, jäsentävät ja muokkaavat tietoa
sosiaalialan ammatillisesta toiminnasta.
Tietoa etsitään monipuolisesti eri tietolähteistä. Opiskelijoiden itse tuottama materiaali on merkityksellistä, samoin kuin
toisilta oppiminen ryhmässä. Opettajat ja
kirjaston työntekijät tukevat ohjauksellaan
opiskelijoiden tiedonkäsittelyn ja itseohjautuvuuden taitoja. Ryhmäkeskusteluissa pohditaan eettisiä kysymyksiä.
Sisällön oppimisen lisäksi tärkeää on ryhmätoiminnan oppiminen ja siihen liittyvä
jatkuva arviointi. Yhdessä toimien kehitetään oppimisen, vuorovaikutteisen viestinnän ja ryhmätyöskentelyn taitoja. Palaute- ja arviointikeskustelussa oppijat
saavat tarpeellista tietoa omasta oppimisestaan, ryhmäprosessista ja ongelmanratkaisusta. Keskeistä on oman ja ryhmän
toiminnan arviointi, palautteen antaminen
ja vastaanottaminen.
Opiskelijat luovat teoreettisen ja eettisen
ymmärryksen sosiaalialan työstä pohjaksi
ammattiopintoihin ja harjoitteluun. Keskeistä on kansalaislähtöisen ajattelun
omaksuminen. Harjaantuminen prosessinomaiseen oppimiseen ja ryhmässä
työskentely luovat pohjaa vuorovaikutteiselle toimijuudelle.

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
Ammatillinen kasvu ja opintojen suunnittelu -opintojakso tukee opiskelijoita opiskelussa sekä ammatilliseen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen kasvussa. Opiskelijoita tuetaan ottamaan vastuuta omasta
oppimisestaan, opinnoissa etenemisestään ja toiminnastaan oppimisyhteisöissä. Työelämän edustajat ja opettajat auttavat opiskelijoita mielekkään koulutusja työuran suunnittelussa. Opintojaksolla
käsitellään vaihtoehtoisiin opintoihin, harjoitteluun ja työllistymiseen liittyviä kysymyksiä ja ajankohtaisia teemoja. Opiskelijat osallistuvat henkilöstön kanssa sosiaalialan koulutuksen kehittämiseen ja
yhteisöllisyyden luomiseen. Opiskelijat
ottavat vastuuta myös sosiaalialan tulevaisuudesta ja toisten opiskelijoiden hyvinvoinnista.
Opintojaksot
6515A
Sosiaalipolitiikka ja
sosiaalialan työ
6 ov
6515B
Ammatillinen kasvu ja
opintojen suunnittelu 1 ov

1 sl - 3 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6516
YKSILÖN, YHTEISÖN JA
YHTEISKUNNAN VUOROVAIKUTUS
7 OV 1 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelijat orientoituvat ihmisen arkea ja
sosiaalialan ammatillista toimintaa koskeviin ilmiöihin ja prosesseihin. He syventävät ymmärrystään ihmisten sidonnaisuudesta sosiaaliseen, kulttuuriseen ja
yhteiskunnalliseen ympäristöönsä. He
tutkivat eri tietolähteistä ihmistä, yhteisöä
ja yhteiskuntaa sekä niiden välisiä suhteita käsitteleviä ilmiöitä. He perehtyvät
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1 sl

eri teorioiden taustalla oleviin ihmis- ja
yhteiskuntakäsityksiin. Opiskelijat muuntavat käsitteellistä teoriatietoa itselleen
merkitykselliseksi tiedoksi reflektoivan
ajattelun, aktiivisen kyselyn, keskustelujen ja taiteellisen oppimisprosessin kautta. Oppimista tukevissa ryhmäkeskusteluissa tuodaan esille erilaisia näkökulmia
ja vaihtoehtoisia todellisuuden tarkastelu- ja käsitystapoja. Ryhmässä muodostetaan yhteistä ymmärrystä sosiaalialan
työn keskeisistä teoreettisista perusteista. Keskusteluissa omien ajatusten esille
tuominen ja toisten kuunteleminen on tärkeää. Draamassa opiskelijat syventävät
ymmärrystään inhimillisestä elämästä.
Kirjallisissa tehtävissä opiskelijat soveltavat kirjallisen viestinnän ohjeita.
Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat
analysoimaan ihmisen, yhteisön ja yhteiskunnan välisiä suhteita eri tieteiden ja teorioiden avulla niin, että pystyvät soveltamaan ja arvioimaan tiedon käyttökelpoisuutta ammattiopinnoissaan. Opiskelijat
oppivat käyttämään tieteellistä, taiteellista ja kokemuksellista tietoa opiskelussa.
Vuorovaikutteista, arvioivaa ja perustelevaa keskustelua jatketaan ammattiopinnoissa ja harjoittelussa.
Opintojaksot
6516A
Yhteiskuntatieteellinen
tietoperusta
6516B
Psykologiatieteiden
tietoperusta
6516C
Kasvatustieteellinen
tietoperusta
6516D
Identiteetti

2 ov

1 lv

2 ov

1 lv

1 ov

1 lv

2 ov

1 lv
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OPINTOKOKONAISUUS
6727
KIELIOPINNOT
3 OV 2 KL - 3 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelijat saavuttavat sellaisen englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon,
joka on tarpeellinen ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta. He saavuttavat ammatissaan tarvittavan ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen
taidon sekä valtion virkamiehiltä vaadittavan ruotsin kielen taidon.
Opintojaksot
6701A
Englanti
1 ov
6701E
Ruotsi
2 ov
0000B
Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito
OPINTOKOKONAISUUS
6701
VIESTINTÄOPINNOT
3 OV 1 KL - 2 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelijat harjoittelevat ottamaan viestinnässä huomioon niiden ihmisten tarpeet, joilla on kommunikointivaikeuksia.
He edistävät yhdessä työntekijöiden ja
asianosaisten kanssa puhe-, kuulo- tai
näkövammaisten ihmisten mahdollisuuksia tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen
yhteisössä. Opiskelijat kehittyvät työelämän puheviestinnässä ja laajentavat tietoteknisiä valmiuksiaan.

Opintojaksot
Pakolliset opintojaksot
6727A
Puhetta tukeva ja korvaava
kommunikointi
1 ov
6701C
Puheviestintä
1 ov
Vaihtoehtoiset, joista on
valittava 1 ov
6701F
Tietotekniikka, taso 1 1 ov
6701G
Tietotekniikka, taso 2 1 ov
6701H
Tietotekniikka, taso 3 1 ov

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
2 ov
1 kl

6505B
Kotitalous ja
kodinhoidon ohjaus ** 1 ov
6726C
Opiskelutaidot ja
kirjallinen viestintä
1 ov

1 lv

2 kl

1 sl

RAMKin vaihtoehtoiset kieliopinnot, erityisesti englannin ja ruotsin tukikurssit
ovat suositeltavia, mikäli kielitaito on heikko. Opiskelija voi valita myös tilastomatematiikan tai tietotekniikan opintoja.

1 sl
1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6702
TUKIOPINNOT 6 OV 1 - 2 LV
Tavoite ja sisältö
Tukiopintojen avulla opiskelijat vahvistavat opiskelutaitojaan, kielitaitoaan tai tietoteknisiä valmiuksiaan. Opiskelijat hankkivat sosionomin (AMK) työssä tarvittavat asiakkaan lähiavustamisen ja –ohjaamisen taidot, mikäli he eivät ole aikaisemmin suorittaneet tavoitteiltaan ja sisällöltään samanlaisia opintoja. Tällöin merkinnällä ** varustetut opinnot ovat pakollisia.
Opintojaksot
6726A
Anatomia, fysiologia ja perusliikkumisessa avustaminen **
1 ov
1 lv
6706C
Ensiapu **
1 ov
1 lv
6726B
Terveyden ja sairauden hoidossa
avustaminen **
2 ov
1 lv
6507B
Lääkehoito-oppi ja
lääkelaskenta **
1 ov
1 lv

AMMATTIOPINNOT
Ammattiopinnoissa opiskelijat perehtyvät
sosionomin (AMK) tehtäväalueen asiakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin ja niiden
tieteellisiin perusteisiin.
Vaihtoehtoisten opintojen avulla opiskelijat voivat hankkia erityisosaamista, joka
liittyy asiakkaiden tarpeisiin, ikään ja kehitykseen, oikeuksiin tai erityisiin elämäntilanteisiin. Opiskelijat voivat hankkia
osaamista erityisistä menetelmistä, palvelujärjestelmistä, palveluprosesseista ja
lainsäännöstä. Opiskelija voi painottaa
opintojaan 7 opintoviikon laajuisissa vaihtoehtoisissa opinnoissa vanhustyöhön,
vammaistyöhön (Vammaistyö ja kuntoutus, Erityiskasvatus 2), varhaiskasvatusja lastensuojelutyöhön (Varhaiskasvatus
ja lastensuojelutyö, Erityiskasvatus 2),
päihde- ja huumetyöhön tai perusturvatyöhön.
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1 lv

OPINTOKOKONAISUUS
6517
KASVATUS- JA OHJAUSTYÖ
6 – 13 OV 1 - 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelijat syventävät itsenäisesti ymmärrystään kasvatuksesta ihmisen ja
hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutustapahtumana. He perehtyvät kasvatustoiminnan, vanhemmuuden tukemisen
sekä varhais- ja erityiskasvatuksen lähtökohtiin, periaatteisiin ja menetelmiin.
Lähiopiskelussa näkökulmia laajennetaan ja hankitaan uutta tietoa. Tietoa käsitellään yhdessä niin, että se on sovellettavissa osaksi arkea ja sosionomin
(AMK) työtä. Harjoitustehtävissä opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat kasvatusta, opetusta ja ohjausta yksilöille ja ryhmille. Oppimaansa he soveltavat harjoittelussa. Kokoavan tehtävän
avulla opiskelijat muodostavat kokonaiskuvan sosiaalipedagogisesta kasvatus- ja
ohjaustyöstä. Opetus- ja ohjaustaidot luovat perustan myös muissa ammattiopinnoissa toteutettavalle ohjaustyölle.
Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
työelämän toimintaympäristön kanssa.
Ne opiskellaan rinnan Sosionomin (AMK)
ammatilliset perustehtävät -harjoittelujakson kanssa.
Vaihtoehtoisissa opinnoissa opiskelun
näkökulma on yhdessä työelämän kanssa oppiminen, uuden tiedon hankkiminen
ja toimintakäytäntöjen kehittäminen erityisesti Lapin alueen ihmisten ja työelämän tarpeista lähtien. Vaihtoehtoiset opintojaksot opiskellaan samanaikaisesti
Työn ja palvelujen kehittäminen –harjoittelujakson kanssa.
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Pakollisten opintojaksojen tulee olla suoritettuna ennen vaihtoehtoisten opintojen
aloittamista.
Opintojaksot
Pakolliset opintojaksot
6517A
Kasvatustyö
3 ov
1 kl
6517B
Varhaiskasvatus ja vanhemmuuden
tukeminen
1 ov
1 kl
6517C
Erityiskasvatus 1
1 ov
1 kl
6517D
Opetus ja ohjaus
1 ov
1 kl
Vaihtoehtoiset opintojaksot 0 – 7 ov
6517E
Varhaiskasvatus- ja
lastensuojelutyö
0 – 5 ov
3 lv
6517F
Erityiskasvatus 2
0 – 2 ov
3 lv
OPINTOKOKONAISUUS
6518
SOSIAALIPALVELUTYÖ JA
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
12 – 19 OV 2 LV – 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelijat lisäävät ymmärrystään kansalaisten erilaisista elämänvaiheista ja -tilanteista. He hankkivat valmiuksia työskennellä sosiaalisen turvallisuuden ja arkielämän jatkuvuuden lisäämiseksi.
Osaamista tarvitaan esim. vammaisuuden, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvien ongelmien, koulutus- tai työuran
katkeamisen, lastensuojelun tai vanhuuden vuoksi. Opiskelijat paneutuvat erityisesti Lapin kannalta keskeisiin sosiaalialan toiminnan tavoitteisiin ja työmenetelmiin. Palveluja kehitettäessä painotetaan tällöin yhteisöllisyyden kehittämistä
sekä itsenäistä selviytymistä tukevia so-

siaalisia ja teknologisia innovaatioita.
Tärkeää työssä on ennalta ehkäisevän
työn lisääminen, kuntouttava työ ja palvelujen asiakaslähtöisyyden ja ihmisten
itsemääräämisoikeuden kehittäminen.
Opiskelijat harjoittelevat ryhmässä sosiaalipalvelutyön ja kuntoutuksen työmenetelmien ja -välineiden käyttöä. He harjaantuvat käyttämään työssään hyvinvointiteknologiaa ja ohjaamaan asiakkaita uusimuotoisten palvelujen käytössä. Ryhmäkeskusteluissa opiskelijat syventävät
ammattieettistä näkemystään.
Opintokokonaisuuden pakollisia opintojaksoja opiskellaan rinnan Sosionomin
(AMK) ammatilliset perustehtävät -harjoittelujakson kanssa. Vaihtoehtoiset opintojaksot opiskellaan samanaikaisesti
Työn ja palvelujen kehittäminen –harjoittelujakson kanssa.
Pakollisten opintojaksojen tulee olla suoritettuna ennen vaihtoehtoisten opintojen
aloittamista.
Opintojaksot
Pakolliset opintojaksot
12 ov
6518A
Kansalaisen arki ja
sosiaaliset riskit
1 ov
2 lv
6518B
Palveluohjaus
3 ov
2 lv
6518C
Sosiaaliturva kansalaisen
arkielämän tukena
2 ov
2 lv
6518D
Sosiaalinen kuntoutus 6 ov
2 lv
Vaihtoehtoiset opintojaksot 0 – 7 ov
6514C
Ikääntyvien sosiaalipalvelut
ja vanhustyö
0 – 7 ov
3 lv
6514D
Vammaistyö ja
kuntoutus
0 – 5 ov
3 lv

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
6514E
Päihde- ja huumetyö
6514F
Perusturvatyö

3 lv

0 – 7 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
6519
PSYKOSOSIAALINEN TYÖ
5 OV 1 – 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelijat syventävät ymmärrystään
ammatillisen vuorovaikutuksen kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta yhteydestä
kirjallisuuden ja ryhmäkeskustelujen avulla. He perehtyvät ammatillisen auttamissuhteen prosessiin ja ryhmän ohjaamiseen. Opiskelijat hankkivat valmiuksia
tehdä työtä yhdessä muiden ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa.
Opiskelijat harjoittelevat ryhmässä psykososiaalisen työn taitoja. Lähtökohtana
vuorovaikutuksessa on asiakkaiden ja
toisten työntekijöiden kohtaaminen ihmisenä kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti.
Opiskelijat lisäävät ymmärrystään oman
vuorovaikuksensa merkityksestä ihmissuhdetyössä. He harjoittavat vuorovaikutuksen taitojaan, kysyvät ja vastaanottavat palautetta. He pyrkivät löytämään
omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa.
Tavoitteena on, että opiskelijat harjaantuvat ammatillisessa vuorovaikutuksessa,
joka on yksi keskeinen sosiaalialan työmenetelmä.
Opintojaksot rakentuvat niin, että edellinen opintojakso on perustana seuraavalle. Merkityksellistä on vuorovaikutteinen
oppiminen ryhmässä, mutta myös vuorovaikutusprosessin syvällinen teoreetti-
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0 – 7 ov

nen hallinta. Opittua sovelletaan muissa
ammattiopinnoissa ja harjoittelussa.
Opintojaksot
6519A
Ammatillinen
vuorovaikutus
6709C
Ryhmä- ja tiimityö
6707D
Moniammatillinen
toiminta
6504B
Yksilö-, perhe- ja
verkostotyö

1 ov

1 kl

1 ov

2 lv

1 ov

3 lv

2 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
6520
SOSIOKULTTUURINEN TYÖ
12 OV 1 SL – 3 KL
Tavoite ja sisältö
Opiskelijat perehtyvät kulttuurin, taiteen
ja luonnon merkitykseen ihmisten ja yhteisöjen elämässä. He oppivat näkemään
kulttuurin yhteisöjen elinvoimaa, yksilöiden kasvua ja elämänhallintaa edistävänä sekä eri ryhmien vaikutusmahdollisuuksia kanavoivana toimintana. Harjoitusmuotoisen opiskelun tavoitteena on
tiedollisen ja taidollisen oppimisen lisäksi opiskelijoiden oman identiteetin vahvistuminen ja voimaantuminen elämysten,
taiteessa oppimisen ja yhteisöllisen kokemisen kautta. Lähiopiskelussa hyödynnetään pohjoisuutta ja pohjoisen taidetta
ja kulttuuriperinnettä. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat itsenäisesti projektin, jolla tuotetaan elämyksiä ja tuetaan
osallistujien identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Toiminta kohdistuu erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin tai ikänsä vuoksi
inhimillisessä kasvussa tukea tarvitseviin.
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Opiskelijat opettelevat kulttuurin huomioon ottamista palveluissa perehtymällä
Lapin vähemmistökulttuureihin. Olemalla tekemisissä ihmisten kanssa he oppivat ymmärtämään kulttuurin merkityksen
erilaisten kansalaisten ja maahanmuuttajien kohtaamisessa. Erityisesti tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat toimintatavan, jolla mahdollistetaan saamelaisille omaehtoisesti kielen, kulttuurin, elämänmuodon ja identiteetin kehittäminen.
Vieraat kansat ja kulttuuri -opintojakso on
mahdollista suorittaa kansainvälisessä
opiskelijavaihdossa.
Pakolliset opintojaksot
6520A
Kulttuuri ja luonto
1 ov
6520B
Kuvataide
1 ov
6520C
Musiikki ja kehollinen
ilmaisu
1 ov
6520D
Kirjallisuus ja draama 2 ov
6520E
Elämysprojektin
toteuttaminen
3 ov
6520F
Alue- ja yhdyskuntatyö 1ov
6520G
Projektityön perusteet 1 ov
Vaihtoehtoiset opintojaksot
6520H
Saamelaiskulttuuri
2 ov
6520I
Kulttuuriset vähemmistöt
Suomessa
2 ov
6520J
Vieraat kansat ja kulttuurit

OPINTOKOKONAISUUS
6509
TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN
4 OV 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelijat hankkivat valmiuksia sosiaalialan toiminnan tai sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen. Opiskelijat perehtyvät monipuolisesti kehittämistoimintaan, teoreettisiin lähtökohtiin ja
erilaisiin kehittämismenetelmiin. Erityisesti he perehtyvät ajankohtaiseen tutkimusja kehittämistyöhön, joka edistää Lapin
hyvinvoinnin ja työelämän kehittymistä.

10 ov
2 lv
1 lv
1 – 2 lv
2 lv
2 kl
2 lv
2 lv
2 ov
2 lv
2 lv
2 ov

Opiskelijat hankkivat luennoilta ja kirjallisuudesta perustietouden yhteiskunta- ja
kasvatustieteellisistä tutkimuksellisista
lähestymistavoista ja menetelmistä. Ryhmässä he syventävät ymmärrystään ja
harjoittelevat erilaisia tarkastelu- ja tutkimustapoja.
Tavoitteena on, että opiskelijoiden oppimisprosessi etenee kohti yhä itsenäisempää tiedonhankintaa ja tiedon kriittistä
arviointia ja käyttöä sekä uuden tiedon
luomista yhdessä muiden toimijoiden
kanssa.
Opintokokonaisuus suoritetaan samanaikaisesti Työn ja palvelujen kehittäminen
–harjoittelujakson kanssa. Parhaimmillaan opiskelijat osallistuvat harjoittelupaikassaan työn tutkimiseen ja kehittämiseen yhdessä työntekijöiden ja kansalaisten kanssa. Opiskelijat voivat suunnata
itsenäistä opiskelua harjoittelua ja opinnäytetyötä hyödyntäväksi.
Mikäli opiskelija painottaa opintojaan vanhustyöhön, vammaistyöhön, varhaiskasvatus- ja lastensuojelutyöhön, päihde- ja
huumetyöhön tai perusturvatyöhön, on

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
opintojakso Työn ja palvelujen tutkiminen
ja kehittäminen suoritettava samaan aihepiiriin liittyen.
Opintojaksot
6509D
Työn ja palvelujen tutkiminen ja
kehittäminen
2 ov
6707B
Tutkimustyön
menetelmät
2 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
6522
PALVELUTUOTANTO JA
JOHTAMINEN
8 OV 2 KL – 4 SL
Tavoite ja sisältö
Opiskelijat perehtyvät yhteiskunnallisten
ja kansainvälisten muutosten vaikutukseen palvelujen järjestämisessä ja alan
työssä. He hankkivat valmiuksia toiminnan johtamiseen työyhteisöissä ja projekteissa. He muodostavat kuvan organisaatioiden ja työyhteisöjen kokonaistoiminnasta ja niiden johtamisesta. He perehtyvät strategiseen suunnitteluun, toiminnan ja talouden johtamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen. He syventävät näkemystään
organisaation kyvystä toimia asiakaslähtöisesti.
Tavoitteena on, että opiskelijat lisäävät
taitoaan hakea työtä, toimia työyhteisön
aktiivisena ja vastuullisena jäsenenä sekä
vaikuttaa työhön ja palveluihin kansalaisten ja koko työyhteisön parhaaksi.
Mikäli opiskelija painottaa opintojaan vanhustyöhön, vammaistyöhön, varhaiskasvatus- ja lastensuojelutyöhön, päihde- ja
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3 lv

huumetyöhön tai perusturvatyöhön, on
opintojaksot Toiminnan johtaminen ja talouden ohjaaminen sekä Työyhteisön johtaminen suoritettava samaan aihepiiriin
liittyen.
Opintojaksot
6522A
Yhteiskunnallinen
muutos ja palvelut
2 ov
6522F
Toiminnan johtaminen ja
talouden ohjaaminen 2 ov
6522C
Työyhteisön
johtaminen
2 ov
6522D
Työpolitiikka ja
työlainsäädäntö
1 ov
6522E
Yrittäjyyden perusteet 1 ov

3 kl – 4 sl
3 kl
4 sl
3 kl
2 kl

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT 10 ov
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena
on tarjota mahdollisuus laajentaa yksilöllisellä tavalla sosionomin (AMK) tehtäväalueiden osaamista.
RAMKin vapaasti valittavat opinnot ja
vaihtoehtoiset opinnot
Sosiaalialan koulutusohjelman vapaasti
valittavat opinnot
Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot
Muut vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja opiskelijat voivat valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta. Opinnot voivat kuulua ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmien perus- tai ammattiopintoihin. Ne voivat olla
myös sosiaalialan koulutusohjelman, so201
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siaali- ja terveysalan tai koko ammattikorkeakoulun tarjoamia vapaasti valittavia
opintojaksoja. Opinto-oppaassa ilmoitetut sosiaalialan koulutusohjelman järjestämät vapaasti valittavat opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti joka toinen
vuosi, mikäli opintojaksoille ilmoittautuu
riittävä määrä opiskelijoita. Sosionomi
(AMK) –opiskelijoille löytyy monia ammattitaitoa täydentäviä opintojaksoja myös
sosiaali- ja terveysalan sekä liikunnan ja
vapaa-ajan koulutusohjelmien perus- ja
ammattiopinnoista. Myös muissa RAMKin
koulutusohjelmissa on hyvin sosionomin
(AMK) perusammattitaitoa täydentäviä
opintojaksoja.
Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan
muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksi lukea aikaisempia opintoja. Koulutuspäällikön tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opintojaksot esitellään opinto-oppaan luvussa neljä.

HARJOITTELU
Tavoite ja sisältö
Harjoittelussa opiskelijat perehtyvät ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen
soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu
liittyy kiinteästi vastaaviin ammattiopintoihin sisällöllisesti ja ajoitukseltaan. Osaan
harjoittelua kuuluu myös osallistuminen
työnohjaukseen. Osa harjoittelusta tapahtuu Lapin alueella muualla kuin koulutus-
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paikkakunnalla. Tietyt osat harjoittelusta
voi suorittaa ulkomailla.

Sosiaalialan koulutusohjelmalla on harjoittelusta erilliset ohjeet.

Ensimmäisen kevään harjoittelussa analysoidaan kansalaisten ja asiakkaiden
tarpeita ja tutkitaan, miten työyhteisössä
vastataan näihin tarpeisiin. Opiskelijat
harjoittelevat sosiaalipedagogista kasvatus- ja ohjaustyötä. Perustehtävien harjoittelu jatkuu toisen opiskeluvuoden syksyllä, jolloin toimintamuotona on sosiaalipalvelutyö ja sosiaalinen kuntoutus.

Harjoittelujaksot
6524A
Sosionomin (AMK) ammatilliset
perustehtävät
12 ov 1 – 2 lv
6524B
Työn ja palvelujen
kehittäminen
10 ov
3 lv
6524C
Palvelutuotanto ja
johtaminen
8 ov
4 sl

Erityisesti kolmannen lukuvuoden harjoittelun (Työn ja palvelujen kehittäminen)
tavoitteena on, että opiskelijat osallistuvat kehittämistyöhön, jota toteutetaan työelämän ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Silloin opiskelijoiden
peruskoulutusta ja työntekijöiden täydennyskoulutusta sekä tutkimus-, kokeilu- ja
kehittämistoimintaa toteutetaan yhteisenä toimintana. Opiskelijat laajentavat erityisosaamistaan myös asiakastyössä.
Harjoitteluun liittyy opintomatka tai koulutuspäiville osallistuminen. Parhaimmillaan harjoittelu johtaa myös opinnäytetyön
tekemiseen kehittämistoimintaan liittyen.
Viimeisessä harjoittelussa (Palvelutuotanto ja johtaminen) pyritään huomioimaan se, että järjestelyt ja toteutustapa
edistäisivät sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden valmistumista ja työllistymistä.

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
OPINTOKOKONAISUUS
OPINNÄYTETYÖ
10 OV 3 SL – 4 SL
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelijat
osoittavat valmiutensa soveltaa oppimaansa ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.

Mikäli opiskelija painottaa opintojaan vanhustyöhön, vammaistyöhön, varhaiskasvatus- ja lastensuojelutyöhön, päihde- ja
huumetyöhön tai perusturvatyöhön, on
opinnäytetyö suoritettava samaan aihepiiriin liittyen.
Ammattikorkeakoulututkintoa varten
opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Opinnäytetyö voi olla projektityö, työelämän toiminnon kehittämissuunnitelma,

Mikäli opiskelija painottaa opintojaan vanhustyöhön, vammaistyöhön, varhaiskasvatus- ja lastensuojelutyöhön, päihde- ja
huumetyöhön tai perusturvatyöhön, on
harjoittelujaksot Työn ja palvelujen kehittäminen sekä Palvelutuotanto ja johtaminen suoritettava samaan aihepiiriin liittyen.
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tapahtuma tai kurssi. Se voi olla empiirinen tutkimus tai taiteellinen tuotos. Toteuttamismuotona voi olla tuotteen esim.
oppi- tai ohjausmateriaalin tai apu- tai
kuntoutusvälineen suunnittelu, kokeilu ja
kehittäminen. Jos opinnäytetyön teko
vaatii monenlaisia työn sisältöön ja tekniseen toteuttamiseen liittyviä tietoja ja
taitoja, kannattaa harkita opinnäytetyön
toteuttamista monialaisena niin, että tekijät ovat eri koulutusohjelmista tai -aloilta. Internetissä on RAMKin opinnäytetyöopas. Opasta täydentää sosiaalialan koulutusohjelmakohtaiset ohjeet.
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TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN
KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISET OPINNOT
Tunnus
51
53
56
57
58

Koulutusohjelma
Rakennustekniikka
Maanmittaustekniikka
Ohjelmistotekniikka
Kone- ja tuotantotekniikka
Tietotekniikka

Tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmissa on yhteisiä opintoja, joista osa
on ammattikorkeakoulun yhteisiä ja osa
tekniikan ja liikenteen viiden koulutusohjelman yhteisiä opintoja.

Viestinnän ja vieraiden kielten, matematiikan, fysiikan ja kemian opintojaksot ovat
kaikille alan koulutusohjelmille yhteisiä
perusopintoja. Muut yhteiset opinnot ovat
jonkin koulutusohjelman perusopintoja tai
ammattiopintoja.
Opintojen lukusuunnitelmat esitellään
kunkin koulutusohjelman kohdalla. Tutkintoon tähtäävässä 160 ov:n aikuiskoulutuksessa noudatetaan nuorisoasteen
lukusuunnitelmaa soveltuvin osin.

160 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

AMMATTIOPINNOT

80 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

30 ov

Pakolliset ammattiopinnot

40 ov

PERUSOPINNOT

50 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

40 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 6 ov on
pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMIEN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
VIESTINTÄ JA VIERAAT KIELET
4 – 8 OV 1 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on syventää ja kehittää työja yhteisöelämässä tarvittavia suomen,
ruotsin ja vieraiden kielten taitoja sekä
tehostaa viestintäaineiden integrointia
ammattiaineisiin. Pyrkimyksenä on, että
opiskelijalla on luonteva ja myönteinen
suhtautuminen kielen käyttöön ja kielen
jatkuvaan kehittämiseen ja että hän tot-

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

tuu arvioimaan oppimaansa, ottaa vastuuta opiskelustaan ja pystyy hankkimaan
tietoa kohdekielellä. Sisältö koostuu suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista.
Opintojaksot
5001A
Suomi
5001C
Ruotsi 1
5001F
Ohjelmistotekniikan
englanti 1
5001G
Ohjelmistotekniikan
englanti 2
5001M
Englanti 1
5001N
Englanti 2

2 ov

2/3 lv

2 ov

3 lv

3 ov

2 lv

2 ov

3 lv

2 ov

2/3 lv

2 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
MATEMATIIKKA
8 – 33 OV 1 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Matematiikan opintojen yleisenä päämääränä on saavuttaa sellainen matemaattinen kypsyys, että uusien kehittyneiden
menetelmien oppiminen tulee mahdolliseksi alati muuttuvassa työelämässä.
Keskeisiä tavoitteita ovat valmius matemaattiseen kommunikointiin, kyky analysoida ja tehdä johtopäätöksiä, taito käyttää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja apuvälineitä, sekä matematiikan
luonteen laaja-alainen ymmärtäminen.
Matematiikan perusopinnoissa opitaan
myös ratkaisemaan laskennallisesti työläitä perusongelmia tietokoneen ja laskimen avulla, mikä helpottaa käytännön
suunnittelutehtävien käsittelyä.

Alla mainittujen opintojaksojen menestyksekäs suorittaminen takaa riittävän matemaattisten menetelmien hallinnan soveltavia opintoja ja käytännön suunnittelutehtäviä varten. Näiden menetelmien
osaaminen on välttämätöntä myös modernien laskentaympäristöjen tehokkaalle
käytölle.
Perusopintojaksot Tekniikan matemaattiset menetelmät 1 ja 2 (5+5 ov) on tarkoitettu ensisijaisesti niille suunnittelutehtäviin tähtääville opiskelijoille, jotka ovat
opiskelleet lukion pitkän matematiikan
oppimäärän.
Suunnittelutehtäviin tähtääville lukion lyhyen matematiikan ja ammattioppilaitoksen suorittaneille opiskelijoille suositellaan ensin suoritettavaksi Tekniikan matemaattiset apuneuvot 1 ja 2 (5+5 ov), ja
näiden jälkeen opintojaksot Algebra ja
geometria (2 ov) sekä Differentiaali- ja
integraalilaskenta (2 ov).
On huomattava, että Tekniikan matemaattiset menetelmät 1 ja 2, tai niitä
vastaavat tiedot, ovat esitietovaatimuksina useimpiin ammattiaineiden matematiikan ja moniin muihin ammattiaineiden
opintojaksoihin osallistumiselle.
OPINTOKOKONAISUUS
MATEMATIIKAN PERUSTEET
8 – 14 OV 1 – 2 LV
Opintojaksot
5002A
Tekniikan matemaattiset
menetelmät 1
5 ov
5002B
Tekniikan matemaattiset
menetelmät 2
5 ov
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1 lv
2 lv

5002I
Tekniikan matemaattiset
apuneuvot 1
5 ov
5002J
Tekniikan matemaattiset
apuneuvot 2
5 ov
5002K
Algebra ja geometria 2 ov
5002L
Differentiaali- ja
integraalilaskenta
2 ov

1 lv
2 lv
1 lv
2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
AMMATTIAINEIDEN MATEMATIIKKA
2 – 19 OV 1 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on täydentää matematiikan opintoja niin, että
ammattiaineissa tarvittavat matemaattiset menetelmät ymmärretään ja hallitaan
tekniikan alan ammattikorkeakoulutuksen
edellyttämällä syvyydellä. Lisäksi tavoitteena on luoda vahva perusta uusien
matemaattisten menetelmien oppimiselle uudistuvassa työelämässä.
Erityisesti suunnittelutehtäviin tähtääville
ovat tässä mainitut opintojaksot keskeisiä. Osa opintojaksoista voidaan liittää
läheisesti muihin ammattiaineiden opintoihin.
Opintojaksot
5002C
Tilastot ja
todennäköisyys
5002O
Johdatus AMKmatematiikkaan
5002D
Tieteellinen laskenta
ja ohjelmointi

2 ov

3 lv

2 ov

1 lv

2 ov

2 lv
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5002F
Differentiaaliyhtälöt ja usean
muuttujan funktiot
2 ov
2 lv
5002H
Differentiaaliyhtälöt ja usean
muuttujan differentiaali- ja
integraalilaskenta
3 ov
2 lv
Esitietovaatimuksena 5002 A&B tai
I&J&K&L
5002V
Matemaattinen
signaaliteoria 1
3 ov
3 lv
Esitietovaatimuksena 5002H
5002Y
Matemaattinen
signaaliteoria 2
3 ov
3 lv
Esitietovaatimuksena 5002V
5002S
Algoritmien suunnittelu
ja analysointi 1
2 ov
3 lv
Esitietovaatimuksena 5002 A&B&C
5002Ä
FEM-laskennan
perusteet
3 ov
3 lv
5210G
Diskreetti
matematiikka
3 ov
3 lv
5211B
Luotettavuus analyysi 2 ov
3 lv
5216Ö
MATLABin perusteet 2 ov
2 lv
5613A
Algoritmien suunnittelu
ja analysointi 2
2 ov
3 lv
5613B
Tieteellisen laskennan
jatkokurssi
2 ov
3 lv
5613C
Matriisilaskenta
2 ov
3 lv
5613D
Koodausteoria
2 ov
4 lv
5613E
Salakirjoitusmenetelmät
2 ov
4 lv

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT

OPINTOKOKONAISUUS
FYSIIKKA JA KEMIA
8 – 18 OV 1 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys fysiikan ja kemian maailmankuvasta. Opiskelija tutustuu
tärkeimpiin tekniikan perustana oleviin
fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin sekä
niiden analysointiin teoreettisesti ja kokeellisesti. Opintokokonaisuuden tarjoamat tiedot kuuluvat jokaisen ammattikorkeakouluinsinöörin perussivistykseen
muodostaen välttämättömän pohjan tekniikan menestykselliselle opiskelulle ja
ymmärtämiselle.
Opintojaksot
5003A
Fysiikan perusteet 1
5003B
Fysiikan perusteet 2
5003C
Sähkömagnetismi
5003D
Fysiikan laboraatiot
5003E
Aaltoliike ja kvantit
5003O
Avaruus- ja
ilmailufysiikka
5003H
Rakennusfysiikka
5003I
Kemia
5003J
Ympäristökemia

3 ov

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

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

3 ov

2 lv

3 ov

2 lv

2 ov

2 lv

3 ov

2 – 3 lv

HARJOITTELU

3 ov

3 – 4 lv

3 ov

2 – 3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
HARJOITTELU
20 OV 1 – 4 LV

2 ov

1 – 2 lv

2 ov

3 – 4 lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus on teoriaa ja käytäntöä yhteen liittävä koulutusvaihe, joka luo
todellisuuteen perustuvia mielikuvia opetettavista asioista ja tarjoaa ammatillisten
työmenetelmien käytännön harjoitusta.
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttäminen ammattiopintojen kannalta työelämän pelisääntöihin sekä keskeisiin käytännön työtehtäviin. Käytännön työkoke-
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mus auttaa soveltamaan teoriassa opittuja menetelmiä todellisissa työskentelyolosuhteissa sekä auttaa ymmärtämään
ammattiaineiden syventäviä opintoja.
Harjoitteluvaatimus 20 ov = 20 - 30 työviikkoa, joka jakaantuu seuraavasti
lukukausiharjoittelu
Opintojaksot
5004I
Lukukausiharjoittelu 1
5004J
Lukukausiharjoittelu 2
5004K
Lukukausiharjoittelu 3
5004L
Kesäharjoittelu

5 ov

1 lv

5 ov

2 lv

5 ov

3 lv

5 ov

kesät

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
OPINTOKOKONAISUUS
OPINNÄYTETYÖ
10 OV 4 LV
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa
jonkin ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.
Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai
se voi liittyä oman ammattialan tuotesuunnitteluun tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla myös tuote, produktio tai ilmaisullinen työ.
Kypsyysnäyte osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa ja perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin.
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KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Pohjoiset olosuhteet asettavat ihmisten
elintoiminnoille ja elintoimintoja palvelevalle teknologialle mittavia haasteita. Kylmälle ilmanalalle on luonteenomaista
suuret vuodenajoista riippuvat vaihtelut
ulkoilman lämpötiloissa, ulkoilman kosteus- ja tuulioloissa sekä auringon säteilymäärissä. Olosuhteiden muutokset ovat
sitä rajumpia mitä pohjoisempana ollaan.
Ihmisen asumiselle ja elintoiminnoille itsensä asettamat olosuhdevaatimukset
ovat kuitenkin kutakuinkin samaa tasoa
ulkoisista ilmasto-oloista riippumatta, ainakin teollisuusmaissa.
Liikkuminen paikasta toiseen on leimaaantava piirre nyky-yhteiskunnalle. Talouden toimeliaisuus näkyy liikkeenä materiaali-, henkilö- ja tietovirtoina. Liikkumiseen tarvittavat välineet edellyttävät ammattitaitoisia osaajia. Suomen nykyisen
elintason merkittävä tekijä on ollut, on ja
tulee olemaan asiantuntevasti hoidetut
metsät, metsä- ja metsäkoneteollisuus.
Moottorikelkkailu merkittävänä työllistäjänä kuuluu erottamattomasti lappilaiseen
elinkeinoelämään. Se tarjoaa sekä teollisia että matkailuun liittyviä työpaikkoja.
Ajoneuvojen talvitestaus on voimakkaasti
kasvava toimiala. Yrittäjyys on kuljetusja konealalle tyypillistä. Alalla tarvitaan tietoja sekä taitoja niin tekniikasta kuin taloudesta.
Parasta ympäristönsuojelua on ammattilaisten kunnostamat ja huoltamat koneet.
Ammattilaiset tietävät miten menetellä, ettei ympäristöä kuormiteta tarpeettomasti. Kone- ja tuotantotekniikassa luodaan
valmiudet toimia nykyaikaisten ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden tuotekehitys-,
käyttö- ja huoltotehtävissä.

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
joituksilla. Koulutusohjelmassa pyritään
luomaan pohjaa elinikäisen oppimisen
ideologialle; opiskelija osaa hankkia ja soveltaa tietoa oman alansa tehtävissä.

Ulkoisilta toimintareunaehdoiltaan dynaamisiin olosuhteisiin kehitetyllä osaamisella, tuotteilla ja järjestelmillä on kysyntää
paitsi kotimaassa myös kaikkialla muualla maailmassa. Kysyntää lisää pohjoisten alueiden runsaiden luonnonvarojen
hyödyntämismahdollisuus. Kylmän ilmanalan alueilla asuu koko maailmassa miljoonia ihmisiä. Siten osaajia ja osaamista tarvitaan maailmanlaajuisesti. Koulutusohjelma korostaa kansainvälisyyttä.
Insinöörin (AMK) työtehtävät
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman kuljetusneuvotekniikan suuntaavat
opinnot suorittanut henkilö työskentelee
ajoneuvojen tai työkoneiden parissa asiantuntijana, suunnittelijana ja yritysten
johtotehtävissä yksityisellä ja julkisella
sektorilla. Hän kykenee työskentelemään
kuljetusyrityksissä johtotehtävissä ja ymmärtää logistisen kokonaisuuden.
Energia- ja talotekniikan suuntaavat opinnot antavat valmiudet kylmien ilmastoolojen tuotteiden ja järjestelmien tuotekehitykseen ja valmistukseen sekä yritystoimintaan. Opetustarjontaan kuuluvat talotekniikkajärjestelmät (LVI- ja automaatiotekniikka) ja rakennetun ympäristön
energiajärjestelmät (energiatekniikka).
Ammatillisessa opetuksessa korostuu
kylmien ilmasto-olojen huomioon otto
tuotteiden ja järjestelmien toimintaolosuhteiden reunaehtotekijänä. Luonnonvarojen tehokas käyttö ympäristöä säästävällä
tavalla on opetus- ja kehitystoiminnan
tavoitteena.
Opiskelu kestää 4 lukuvuotta. Opiskeluun
sovelletaan käytännön läheisiä projekteja. Teoriaopintoja tuetaan käytännön har-
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 6 ov on
pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
5701
TYÖELÄMÄTIETOUS
3 OV 1 - 2 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija
työmarkkinoiden toimintamekanismeihin.
Pyrkimyksenä on, että opiskelija tuntee
alan työmarkkinajärjestöt ja yleiset sopimuskäytännöt sekä tutustuu koneinsinöörin erilaisiin tehtäviin erilaisissa yrityksissä.

Opintojaksot
5701A
Työelämätietous
5701B
Orientoituminen
opiskeluun

2 ov

1 lv

1 ov

1 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5702
EKOLOGIA
2 OV 1 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tiedostaa ympäristönsuojelun
merkityksen ja ottaa huomioon toimintansa vaikutukset ympäristöön. Hän muistaa kestävän kehityksen periaatteen luonnonvarojen hyödyntämisessä.
Opintojaksot
5702A
Ekologia

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
OPINTOKOKONAISUUS
5704
TEKNINEN PIIRUSTUS
3 OV 1 - 2 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on, että opiskelija opintojakson suoritettuaan tuntee koneenpiirustuksen ja tietokoneavusteisen suunnittelun
perusteet.
Opintojaksot
5704A
Tekninen piirustus
5704B
CAD

1 lv

2 ov

2 lv

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot

2 ov

1 lv
OPINTOKOKONAISUUS
5710
KONETEKNIIKKA
12 OV 1 – 2 LV

OPINTOKOKONAISUUS
5703
TIETOTEKNIIKKA
4 OV 1 – 2 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija omaksuu tietotekniikan apuvälineeksi ammatinharjoituksessaan ja
opiskelussaan. Hän selviytyy tavallisista
pulmatilanteista ja pystyy seuraamaan
alansa kehitystä.

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tutustuu kone- ja tuotantotekniikkaan. Hän saa tarvittavat tiedot mekaniikan ja lujuusopin, materiaali- ja valmistustekniikan sekä koneensuunnittelun
perusteista. Laboraatioissa opiskelija saa
tuntuman lastuavan työstön, hitsauksen
ja ohutlevytöiden suorittamisesta.

Opintojaksot
5302A
Tietojenkäsittelyn
perusteet
5703B
Tietotekniikan
sovellutukset

Opintojaksot
5710A
Mekaniikka
5710B
Materiaalitekniikka
5710C
Valmistustekniikka

2 ov
2 ov

1 sl, 1 kl
2 kl
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1 ov

2 ov

1 – 2 lv

2 ov

2 lv

2 ov

1 lv

5710D
Lujuusoppi
5710E
Koneenosien
suunnittelu
5710F
Tuotantotekniikan
laboraatiot

2 ov

2 lv

2 ov

2 lv

2 ov

1 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5711
SÄHKÖTEKNIIKKA
10 OV 2 - 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tarkoituksena on
antaa perustiedot sähkötekniikasta ja
elektroniikasta. Opiskelija tuntee ajoneuvoissa ja työkoneissa käytetyt elektroniikan peruskomponentit. Hän ymmärtää
elektronisten ohjausjärjestelmien toimintaperiaatteet.
Opintojaksot
5711A
Sähkötekniikan
perusteet
5711B
Elektroniikan perusteet
5711C
Ajoneuvojen
sähkötekniikka
5711D
Autoelektroniikan
sovellukset
5711E
Sähköturvallisuus
5711F
Sähkötekniikan
laboraatiot

3 ov

2 sl

2 ov

2 kl

2 ov

2 kl

1 ov

2 kl

1 ov

2 sl

2 ov

3 sl
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5713C
Liikkuvan kaluston
hydrauliikka
5713D
Laboraatiot

OPINTOKOKONAISUUS
5712
AUTOTEKNIIKKA
5 OV 1 – 3 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ajoneuvojen rakenteista ja niitä
koskevista määräyksistä. Opiskelija on
selvillä opintokokonaisuuden jälkeen ajoneuvojen moottorien, voimansiirtolaitteiden ja alustaratkaisujen toimintaperiaatteista. Hän kykenee omatoimisesti selvittämään uusien rakenteiden toiminnan.
Opiskelija perehdytetään ajoneuvojen
ympäristövaikutuksiin.
Opintojaksot
5712A
Autotekniikan perusteet 1 ov
5712B
Autotekniikka 1
2 ov
5712C
Autotekniikka 2
2 ov

3 lv

1 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5714
YRITYSTOIMINTA
9 OV 1 – 3 LV
Tavoite ja sisältö
Tämän opintokokonaisuuden avulla opiskelija oppii yritys- ja tuotantotoiminnan
perusteet, materiaalihallinnan ja logistiikan perusteet, laatu- ja ympäristöjärjestelmien perusteet sekä tutustuu projektityöskentelyyn.

1 lv
3 lv
3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5713
HYDRAULIIKKA
7 OV 2 – 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii tuntemaan hydrauliikan
peruskomponentit ja järjestelmät. Hän
ymmärtää liikkuvan kaluston hydrauliikan
järjestelmien toiminnot, suunnitteluun ja
huoltoon liittyvät asiat. Opiskelija osaa
soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Opintojaksot
5713A
Hydrauliikan perusteet 2 ov
5713B
Pneumatiikka
2 ov

2 ov

2 lv
3 lv

Opintojaksot
5714A
Yritys- ja tuotantotalous 3 ov
5714B
Logistiikan perusteet 2 ov
5714C
Laadun perusteet
2 ov
5714D
Projektihallinnan
perusteet
2 ov

1 lv
3 lv
3 lv
1 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5415
LÄMPÖ- JA VIRTAUSTEKNIIKKA
6 OV 1 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija teknisten prosessien ja systeemien yleisiin
termodynaamisiin lainalaisuuksiin
ja niiden soveltamiseen. Tavoitteena on
myös perehdyttää opiskelija lämmönsiirron ja virtaustekniikan perusteisiin.
Hän tutustuu tavallisimpien koneiden ja

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
laitteiden (pumput, puhaltimet, kompressorit, kylmäkoneet, lämpöpumput,
polttomoottorit, voimalaitokset) kiertoprosesseihin, rakenteisiin ja ominaisuuksiin.
Opiskelija saa myös valmiudet
putkistojen ja kanavien sekä lämmönsiirtimien suunnitteluun ja mitoitukseen
Opintojaksot
5715A
Lämpöoppi
5715B
Lämmönsiirto- ja
virtaustekniikka

1 lv

3 ov

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5716
RAKENTAMINEN
4 OV 1 – 2 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kylmän ilmanalan elinolosuhteisiin, teknisiin
ratkaisuihin sekä ilmasto-oloista johtuviin
teknologisiin haasteisiin ja rajoituksiin.
Hän tuntee energiaa ja ympäristöä säästävän talon- ja yhdyskuntarakentamisen
periaatteet sekä perehtyy rakennusten
laitejärjestelmiin sisäilmaolojen ja koneteknisten palvelujen tuottajana kokonaisuutena.
Opintojaksot
5716A
Talon- ja yhdyskuntarakentaminen
5716B
Energiatekniikan
perusteet
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3 ov

2 ov

1 lv

2 ov

1 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5720
MOOTTORITEKNIIKKA
10 OV 3 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija
polttomoottorin energiatekniikkaan sekä
otto-, diesel-, ja 2T-moottoreiden toimintaan. Lisäksi tutustutaan moottoreiden
polttoainejärjestelmien toimintaan sekä
voimansiirtotekniikkaan. Laboraatioissa
sovelletaan opittua suorittamalla erilaisia
autoteknisiä mittauksia ja tutustututaan
käytettäviin menetelmiin ja laitteistoihin.
Opintojaksot
5720A
Energiatekniikka
5720B
Polttomoottorit
5720C
Polttoainelaitteet
5720D
Tehonsiirtotekniikka
5720E
Laboraatiot

2 ov

3 lv

2 ov

3 lv

2 ov

3 lv

2 ov

3 lv

2 ov

4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5721
KONEENSUUNNITTELU
10 OV 3 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tutustuu laajahkosti konetekniikkaan ja koneensuunnittelun perusteisiin. Hän saa tarvittavat tiedot koneenosien, koneiden ja laitteiden suunnitteluun.
Opiskelija on selvillä opintokokonaisuuden jälkeen standardisoinnista ja konetekniikkaa koskevista direktiiveistä. Lisäksi hän pystyy käyttämään hyväksi tietotekniikan mahdollisuuksia suunnittelussa.
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Opintojaksot
5721A
Konstruktiotekniikka
5721B
Teollinen muotoilu ja
ergonomia
5721C
Koneensuunnittelun
jatkokurssi
5721D
Koneensuunnittelun
harjoitustyö

3 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5722
AJONEUVOTESTAUS JA
DIAGNOSTIIKKA
10 OV 3 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tutustuu auton sähköjärjestelmän diagnosointiin ja siinä käytettäviin
laitteisiin sekä ajoneuvojen testaustoiminnassa käytettäviin tiedonkeruulaitteisiin ja
niiden käyttöön erilaisissa mittauksissa.
Lisäksi arktiseen ajoneuvotestaukseen
käytännön olosuhteissa.
Opintojaksot
5722A
Autodiagnostiikka
5722B
Tiedonkeruulaitteet
5722C
Arktinen
ajoneuvotestaus

3 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

4 ov

3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5723
KULJETUSTEKNIIKKA
10 OV 3 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelijalla on valmiudet toimia yrityksien kuljetustoiminnoissa sekä kotimaan
että ulkomaan liikenteessä. Hän tuntee
eri kuljetusmuodot ja niiden kustannusrakenteet sekä hallitsee maakuljetuksiin
liittyvät toiminnot ja lainsäädännölliset
vaatimukset myös vaarallisten aineiden
tiekuljetuksia ja erikoiskuljetuksia koskien.
Opintojaksot
5723A
Kuljetustekniikan
perusteet
5723B
Maantiekuljetukset
5723C
Kuljetustalous
5723D
Kuljetuslainsäädäntö
5723E
Kuljetustekniikan
projekti

2 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

1 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5724
YRITYS- JA TEOLLISUUSTALOUS
10 OV 3 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää omaan ammattialaansa liittyviä yritystoiminnan johtamisen, taloushallinnon ja markkinoinnin tietoja sekä perehtyy alansa lainsäädäntöön. Opiskelija oppii kokonaisvaltaisen
suunnittelun ja seurannan merkityksen
yrityksen toiminnassa.
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Opintojaksot
5724A
Markkinointi
5724B
Tuotannon suunnittelu
ja ohjaus
5724C
Laskentatoimi ja
rahoitus
5724D
Yritysorganisaatiot ja
johtaminen
5724E
Yrityspeli

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5730
MITTAUS- JA
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
10 OV 3 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija instrumentoinnissa ja automaatiossa käytettäviin mittausjärjestelmiin, ohjaus- ja
säätöjärjestelmiin sekä säätölakeihin.
Opiskelija hallitsee anturien, mittauslähettimien ja mittausviestien käsittelylaitteiden
rakenteet ja ominaisuudet. Hän saa valmiudet myös erilaisten teknisten prosessien ohjauksen ja säädön suunnitteluun.
Hän osaa soveltaa oppimaansa tuotekehitykseen liittyvien koejärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Opintojaksot
5730A
Automaatiotekniikan
perusteet
2 ov
5730B
Instrumentointitekniikka2 ov
5730C
Rakennus- ja prosessiautomaatiotekniikka
3 ov
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2 ov

3 – 4 lv
3 – 4 lv
3 – 4 lv

5730D
Tietotekniikan
sovellutukset

3 ov

3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5731
ENERGIATEKNIIKKA
20 OV 3 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja alueellisista energianhuoltotekniikoista kylmän ilmanalan olosuhteissa. Hän
tuntee energiantuotantoprosessit ja -jakelujärjestelmät. Opiskelija omaa perustiedot tuotanto- ja jakelujärjestelmien mitoituksesta, käytöstä, kunnossapidosta ja
säädöstä. Hän tuntee myös uusiutuviin
energianlähteisiin perustuvat energiantuotantotekniikat. Opiskelija ymmärtää
tuotannon, jakelun ja kulutuksen väliset
taloudelliset ja tekniset riippuvuudet alueellisella ja valtakunnan tasolla. Hän tuntee energiantuotannon päästöjen vähentämiseen ja mittaamiseen liittyvät tekniikat.
Opintojaksot
5731A
Lämpövoimatekniikka
5731B
Kaukolämmitystekniikka
5731C
Sähkövoimatekniikka
5731D
Uudet energiajärjestelmät
5731E
Kunnossapitotekniikka
5731F
Ympäristönsuojelutekniikka
5731G

3 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv
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Tutkimus- ja
tuotekehitysprojekti

4 ov

3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5732
TALOTEKNIIKKA
20 OV 3 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija instrumentoinnissa ja automaatiossa käytettäviin mittausjärjestelmiin, ohjaus- ja
säätöjärjestelmiin sekä säätölakeihin.
Opiskelija hallitsee anturien, mittauslähettimien ja mittausviestien käsittelylaitteiden
rakenteet ja ominaisuudet. Hän saa valmiudet myös erilaisten teknisten prosessien ohjauksen ja säädön suunnitteluun.
Hän osaa soveltaa oppimaansa tuotekehitykseen liittyvien koejärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opintojaksot
5732A
Lämmitystekniikka
5732B
Saniteettitekniikka
5732C
Ilmanvaihto- ja
ilmastointitekniikka
5732D
Kylmäkoneet ja
jäähdytystekniikka
5732E
Rakennusfysiikka
5732F
Kiinteistöjen
käyttötekniikka
5732G
Tutkimus- ja tuotekehitysprojekti
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MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
3 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

4 ov

3 – 4 lv

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa
opiskelijalle teoreettinen, käytännöllinen
ja asenteellinen valmius toimia maanmittausalan tehtävissä. Opiskelussa korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, projektien hallintaan ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi painotetaan jatkuvan opiskelun merkitystä, kykyä seurata
teknistä kehitystä ja omalla alalla esiintyvien ongelmien ratkaisutaitoa.
Maanmittausalan ammattilaisen tehtävänä on tuottaa ajan tasalla olevia, luotettavia karttoja yhteiskunnan eri osa-alueiden
ja tavallisten ihmisten tarpeisiin. He vastaavat myös kiinteistön muodostuksesta
sekä kiinteistöjä koskevien tietojen ja
monien muiden paikkatietojen ajantasaisuudesta ja luotettavuudesta. Maanmittarit työskentelevät lisäksi kiinteistöarviointiin, yhdyskuntasuunnitteluun, kaukokartoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä tehtävissä.

ristön, maanmittaustekniikan, paikkatietotekniikan ja maanmittaustekniikan tietojärjestelmien opinnot.
Asiantuntemus erilaisissa mittaus- ja
paikkatietojärjestelmiin liittyvissä tehtävissä on maanmittaustekniikan ja paikkatietotekniikan suuntautumisopintojen tavoitteena. Suuret kunnat ja alan yritykset tarvitsevat mittaus- ja kartoitusalan asiantuntijoita. Lisäksi heitä on valtion laitosten tehtävissä.
Kiinteistötekniikan ja kaavoituksen ja
ympäristön opintojen tavoitteena on perinteisen toimitusinsinöörin tietojen ja taitojen lisäksi antaa mahdollisuus perehtyä kaavoitukseen ja kiinteistöarviointiin.
Valtio, kunnat ja yritykset tarvitsevat kiinteistöalan asiantuntijoita.
Maanmittaustekniikan tietojärjestelmien
opinnot antavat valmiuksia hyödyntää
nykyaikaista tietotekniikkaa sekä maanmittaustekniikkaan, kiinteistötekniikkaan
että kaavoitukseen liittyvissä tehtävissä.

VAIHTOEHTOISET
SUUNTAUTUMISOPINNOT
Vaihtoehtoisia suuntautumisopintoja ovat
kiinteistötekniikan, kaavoituksen ja ympä-
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 6 ov on
pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
5001
VIESTINTÄ JA VIERAAT KIELET
8 OV 2 – 3 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on syventää ja kehittää työja yhteisöelämässä tarvittavia suomen,
ruotsin ja vieraiden kielten taitoja sekä
tehostaa viestintäaineiden integrointia
ammattiaineisiin. Pyrkimyksenä on, että
opiskelijalla on luonteva ja myönteinen
suhtautuminen kielen käyttöön ja kielen
226
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jatkuvaan kehittämiseen ja että hän tottuu arvioimaan oppimaansa, ottaa vastuuta opiskelustaan ja pystyy hankkimaan
tietoa kohdekielellä. Sisältö koostuu suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista.
Opintojaksot
5001A
Suomi
5001C
Ruotsi
5001M
Englanti 1
5001N
Englanti 2

2 ov

3 kl

2 ov

3 sl

2 ov

2 sl, 2 kl

2 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5002
MATEMATIIKKA
12 OV 1 – 3 LV
Tavoite ja sisältö
Matematiikan opintojen yleisenä päämääränä on saavuttaa sellainen matemaattinen kypsyys, että uusien kehittyneiden
menetelmien oppiminen tulee mahdolliseksi alati muuttuvassa työelämässä.
Keskeisiä tavoitteita ovat valmius matemaattiseen kommunikointiin, kyky analysoida ja tehdä johtopäätöksiä, taito käyttää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja apuvälineitä, sekä matematiikan
luonteen laaja-alainen ymmärtäminen.
Matematiikan perusopinnoissa opitaan
myös ratkaisemaan laskennallisesti työläitä perusongelmia tietokoneen ja laskimen avulla, mikä helpottaa käytännön
suunnittelutehtävien käsittelyä.
Alla mainittujen opintojaksojen menestyksekäs suorittaminen takaa riittävän matemaattisten menetelmien hallinnan so227
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veltavia opintoja ja käytännön suunnittelutehtäviä varten. Näiden menetelmien
osaaminen on välttämätöntä myös modernien laskentaympäristöjen tehokkaalle
käytölle.
Perusopintojaksot Tekniikan matemaattiset menetelmät 1 ja 2 (5+5 ov) on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille,
jotka ovat opiskelleet lukion matematiikan oppimäärän.
Peruskoulun ja ammattioppilaitoksen
suorittaneille opiskelijoille suositellaan
ensin suoritettavaksi Tekniikan matemaattiset apuneuvot 1 ja 2 (5+5 ov).
Tämä jälkeen on mahdollista täydentää
ja syventää matematiikan taitoja opintojaksoilla Algebra ja geometria (2 ov) sekä
Differentiaali- ja integraalilaskenta (2 ov),
jotka voi sisällyttää vapaasti valittaviin
opintoihin.
Opintojaksot
5002A
Tekniikan matemaattiset
menetelmät 1
5 ov
1 sl, 1 kl
5002B
Tekniikan matemaattiset
menetelmät 2
5 ov
2 sl, 2 kl
5002I
Tekniikan matemaattiset
apuneuvot 1
5 ov
1 sl, 2 kl
5002J
Tekniikan matemaattiset
apuneuvot 2
5 ov
2 sl, 2 kl
5002C
Todennäköisyys ja
tilastot
2 ov
3 sl
Vapaasti valittavat opintojaksot
5002K
Algebra ja geometria 2 ov
1 lv
5002L
Differentiaali- ja
integraalilaskenta
2 ov
2 lv
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OPINTOKOKONAISUUS
5003
FYSIIKKA
8 OV 1 – 2 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys fysiikan maailmankuvasta. Opiskelija tutustuu tärkeimpiin tekniikan perustana oleviin fysikaalisiin ilmiöihin sekä niiden analysointiin teoreettisesti ja kokeellisesti. Opintokokonaisuuden tarjoamat tiedot kuuluvat jokaisen
ammattikorkeakouluinsinöörin perussivistykseen muodostaen välttämättömän
pohjan tekniikan menestykselliselle opiskelulle ja ymmärtämiselle.
Opintojaksot
5003A
Fysiikan perusteet 1
5003B
Fysiikan perusteet 2
5003D
Fysiikan laboratoriot

3 ov

1 kl

3 ov

2 sl, 2 kl

2 ov

2 sl, 2 kl

OPINTOKOKONAISUUS
5301
TALOUS- JA TYÖELÄMÄTIETO
5 OV 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys yritystalouden,
yritysmuotojen ja niiden perustamisen,
organisaatioiden ja johtamisen keskeisistä periaatteista. Opiskelija tuntee erilaiset yritysmuodot, niiden perustamismenettelyn ja toimintojen organisoinnin. Lisäksi hän tuntee yrityksen ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen perusteet sekä
ymmärtää tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen periaatteet.

Opintojaksot
5301B
Yritys- ja
tuotantotalous
5301C
Yritysorganisaatiot ja
johtaminen

3 sl, 3 kl

2 ov

3 kl

OPINTOKOKONAISUUS
5302
TIETOTEKNIIKKA
7 OV 1 – 2 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija omaksuu tietotekniikan apuvälineeksi ammatinharjoituksessaan ja
opiskelussaan. Hän selviytyy tavallisista
tietotekniikkaan liittyvistä pulmatilanteista ja pystyy seuraamaan alansa kehitystä.
Opintojaksot
5302A
Tietojenkäsittelyn
perusteet
5303F
Sovellusohjelmat
5302C
Tiedonhallinta

2 ov

1 sl, 1 kl

2 ov

2 sl, 2 kl

3 ov

2 sl, 2 kl

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
MITTAUS- JA KARTOITUSTEKNIIKKA
14 OV 1 – 2 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee tavalliset maanmittaus-
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3 ov

tekniikassa sovellettavat mittausmenetelmät ja karttakuvauksen perusteet ja osaa
soveltaa niitä asianmukaisesti. Hän osaa
laskea yleiset geodeettiset laskutehtävät
ja analysoida saatuja tuloksia kriittisesti.
Opintojaksot
5303A
Maanmittaustekniikka 1
2 ov
5303B
Geodeettinen
laskenta 1
2 ov
5303C
Kartografian perusteet 2 ov
5303D
Paikkatietojärjestelmät 1
2 ov
5303E
Fotogrammetria 1
2 ov
5303G
Maanmittausohjelmistot
ja mittaukset
2 ov
5306C
Geotekniikka
2 ov

1 lv
2 lv
1 lv
1 lv
2 lv
1 lv
2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
KIINTEISTÖOPPI JA KAAVOITUS
14 OV 1 – 3 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on kiinteistöopin osalta, että
opiskelija ymmärtää kiinteistöjärjestelmän merkityksen yhteiskunnan toiminnoille ja taloudelle. Opiskelija tuntee kiinteistöjärjestelmän staattisen perusolemuksen ja menetelmät, joilla järjestelmässä tehdään muutoksia. Kaavoituksessa perehdytään maankäytön suunnitteluun sekä sen ongelmiin. Tavoitteena on kaavoitusjärjestelmän yleispiirteinen hallitseminen. Maapolitiikka ja kiinteistötehtävät kunnissa kuuluvat myös
tähän opintokokonaisuuteen.
229
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Opintojaksot
5304A
Kiinteistöoppi 1
5304B
Kiinteistöarviointi 1
5304C
Kiinteistötoimitukset 1
5304D
Kaavoitus 1
5304E
Kunnan
kiinteistöhallinto
5304F
Maastoharjoitukset
5306B
Yhdyskuntatekniikka

2 ov
2 ov
2 ov

1 lv

VAIHTOEHTOISET
SUUNTAUTUMISOPINNOT

OPINTOKOKONAISUUS
5307
PROJEKTI
10 OV 1 – 3 LV

1 lv
2 lv

2 ov

1 lv

2 ov

2 lv

2 ov

2 lv

2 ov

3 lv

Tavoite ja sisältö
Projekteissa opiskellaan projektityöskentelyn periaatteita. Maanmittausalan projektissa kiinteistötekniikan suuntautuvat
opiskelijat tekevät mittaus- ja kartoitustekniikan aihepiiriin kuuluvan projektin ja
vastaavasti mittaus- ja kartoitustekniikan
suuntautuvat tekevät kaavoituksen tai
kiinteistötekniikan projektin. Jatkoprojekteissa keskitytään suuntautumisopinnoille
tyypillisiin projekteihin.
Projektitoiminnan perusteet ja Maanmittausalan projekti kuuluvat pakollisiin ammattiopintoihin. Muut projektit ovat vaihtoehtoisia suuntautumisopintoja.

OPINTOKOKONAISUUS
OIKEUSOPPI
7 OV 1 – 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestelmän ja tavanomaisen oikeudenkäyntiprosessin. Hän tuntee ammattialaansa
liittyvät säädökset lainsäädännön eri osaalueilta.
Opintojaksot
5305A
Siviilioikeus
2 ov
5305B
Kiinteistönmuodostamisoikeus
2 ov
5308A
Rakennus- ja
ympäristöoikeus
3 ov

MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

1 – 2 lv
1 – 2 lv
2 – 3 lv

Pakolliset opintojaksot
5307G
Projektitoiminnan
perusteet
2 ov
5307H
Maanmittausalan
projekti
3 ov
Vaihtoehtoiset opintojaksot
5307B
Kiinteistöopin projekti 5 ov
5307C
Mittaus- ja kartoitustekniikan
projekti
5 ov

1 lv
2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
KIINTEISTÖTEKNIIKKA
12 OV 3 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy kiinteistötoimituksiin
ja oppii hallitsemaan kiinteistönmuodostusprosessin. Lisäksi opiskelija tutustuu
toimituskokouksiin käytännössä.
Opintojaksot
5308D
Kiinteistötoimitukset 2
5308E
Kiinteistötoimitukset 3
5308B
Kiinteistöoikeus
5308U
Kokoustekniikka
5312L
Kunnan kiinteistötoimi
5308F
Maa- ja metsätalous

3 lv

2 ov

4 lv

2 ov

3 lv

2 ov

3 lv

2 ov

3 lv

2 ov

3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
KAAVOITUS JA YMPÄRISTÖ
12 OV 3 – 4 LV

3 lv
3 lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii hallitsemaan maankäytön sekä kiinteistötalouden ja –arvioinnin
keskeisen käsitteistön ja menetelmät.
Kurssien tarkoitus on syventää peruskursseilla annettuja kiinteistöalan tietoja
ja auttaa soveltamaan niitä monipuolisesti
erilaisissa maanmittausalan tehtävissä.
Maanmittaustekniikan opiskelijat toimivat
usein myös kiinteistöhallinnon ja – johtamisen tehtävissä sekä julkisella että yksityissektorilla, joten syventävien opintojen tavoitteena on valmentaa myös näihin tehtäviin.
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2 ov

Opintojaksot
5308L
Kaavoitusoppi 2
2 ov
5308H
Kiinteistöarviointi 2
2 ov
5308V
Kiinteistöliiketoiminta 2 ov
5308Y
Kiinteistöjohtaminen
2 ov
5308J
Kunnan kiinteistötalous ja
maapolitiikka
2 ov
5308M
Ympäristösuunnittelu 2 ov

3 – 4 lv
3 lv
4 lv
4 lv
4 lv
3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
MAANMITTAUSTEKNIIKKA
12 OV 2 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa valmiudet mittaus- ja kartoitustekniikan asiantuntijaksi. Opintojaksoissa perehdytään nykyaikaisiin geodeettisiin mittausmenetelmiin, mittausten
suunnitteluun, laskentaan ja analysointiin
Opintojaksot
5211I
Satelliittipaikannus
5309M
Maanmittaustekniikka 2
5309N
Maanmittaustekniikka 3
5309J
Kartoitushankkeet
5309O
Geodeettinen
laskenta 2
5309D
Rakennusmittaus

2 ov

2 lv

2 ov

3 lv

2 ov

4 lv

2 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv
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OPINTOKOKONAISUUS
PAIKKATIETOTEKNIIKKA
12 OV 2 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus perehdyttää kuvamuotoisten paikkatietojen tiedonkeruuseen, paikkatietojen visualisointiin, paikkatietotekniikan sovelluksiin ja paikkatietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojakso Geographic Information Technology luennoidaan englanniksi, jos sille osallistuu ulkolaisia vaihtoopiskelijoita.
Opintojaksot
5309B
Fotogrammetria 2
2 ov
0005J
Geographic Information
Technology
2 ov
5309K
Kartografia 2
2 ov
5311I
Kaukokartoituksen
perusteet
2 ov
5308C
Kiinteistöoppi 2
2 ov
5309F
Paikkatietojärjestelmät 2
2 ov

Opintojaksot
5302O
Digitaalinen
kuvankäsittely
5308O
JAKO-käyttöjärjestelmä
5308Ä
Kaavoitusoppi 3
5302E
Tietokone- ja
tiedonsiirtotekniikka
5607A
Visual Basic
5302B
Unix-käyttöjärjestelmä
ja internet

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
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2 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 lv

2 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

2 ov

2 – 3 lv

Ohjelmistotekniikan rooli on tulossa yhä
tärkeämmäksi nopeasti kehittyvässä tietoyhteiskunnassa.
Tieto on tärkeimpiä strategisia voimavaroja yritysten ja yhteiskunnan kehittymisessä. Maailmanlaajuisten tietoverkkojen
leviäminen lähes kaikkien ulottuville on
asettanut yritykset ja organisaatiot kovan
kehityspaineen eteen - on luotava uusia
ohjelmistoja ja kehitettävä vanhoja ratkaisuja. Samaan aikaan perinteiset teknologiatuotteet saavat lisää älyä ja toimintoja sulautettujen ohjelmistojen avulla.

3 lv
2 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
PROJEKTI
5 OV 3 LV

3 – 4 lv
3 – 4 lv
3 lv
4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
MAANMITTAUSTEKNIIKAN
TIETOJÄRJESTELMÄT
12 OV 2 – 4 LV

Tavoite ja sisältö
Vaihtoehtoisten suuntautumisopintojen
projekteissa keskitytään omille suuntautumisopinnoille tyypillisiin projekteihin.
Joko Kiinteistöopin tai Mittaus- ja kartoitustekniikan projekti on suoritettava.
Opintojaksot
5307B
Kiinteistöopin projekti 5 ov
5307C
Mittaus- ja kartoitustekniikan
projekti
5 ov

Suomesta on tullut yksi johtavista tietotekniikan osaajista. Teknologiayritysten
määrä kasvaa vauhdilla ja näin myös
ohjelmistoalan ammattilaisten tarve. Ohjelmistotekniikan koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa insinöörejä teknisesti
vaativien ohjelmistoprojektien ja -tuotteiden suunnittelutehtäviin.
Ohjelmistoalan erityistaitojen opiskelussa vaadittava pohja luodaan jo perusopinnoissa. Kieliopinnot on suunnattu ohjelmistoalalle ja viestinnässä käydään läpi
ryhmätyöskentelyssä ja projektien läpi-
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Ammattiopinnot on jaettu selkeisiin opintokokonaisuuksiin. Opiskelijat saavat tarvittavan perusosaamisen tietotekniikan
eri osa-alueilta. Elektroniikan, laitteistojen ja tietoliikennetekniikan hallinta mahdollistaa ohjelmistokehitykseen erilaisissa laiteympäristöissä. Hyvän ohjelmointitaidon ja uusimpien ohjelmistotyökalujen hallinnan lisäksi painotamme ohjelmistoprojektien laadukkaan läpiviennin
osaamista sekä erilaisten suunnittelumenetelmien ja -tekniikoiden hallintaa.
SUUNTAUTUMINEN
Ohjelmistotekniikan koulutusohjelmassa
ei ole erillisiä suuntautumisvaihtoehtoja.
Opiskelijoille tarjotaan laaja valinnaisten
opintojen kokonaisuus, joista he voivat
rakentaa itselleen kiinnostavan opintosuunnitelman.

3 lv
3 lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus täydentää maanmittaustekniikassa tärkeitä tietotekniikan tietoja ja taitoja. Opintojaksot liittyvät rasterikuvien käsittelyyn, maanmittaustekniikan ja kaavoituksen tietojärjestelmiin, laitetekniikkaan, ohjelmointiin ja internetin
hyödyntämiseen.
232
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viennissä tarvittavien taitojen kehittämistä. Vahva matemaattisten aineiden osuus
antaa hyvät edellytykset vaativien ongelmien ratkaisuun.
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista osa on
pakollisia ja osa vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
5601
INFORMAATIOTEKNIIKKA
8 OV 1 - 2 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa perusosaaminen tietokonelaitteistoista, käyttöjärjestelmistä ja ohjelmoinnista.
Opiskelijat tuntevat tietokonelaitteistojen
toiminnan ja hallitsevat yleisimpien käyttöjärjestelmien perustoiminnot. Ohjelmointiopetus käynnistyy heti opiskelun
236
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alussa johdantokurssilla, jossa opiskelijat oppivat peruskäsitteet ja saavat kuvan ohjelman kehitysprosessista. Ohjelmoinnin perusteissa käydään läpi C-kieli
ja olio-ohjelmoinnin perusteissa opetellaan olioajattelua.
Opintojaksot
5601A
Tietotekniikan perusteet ja tietokoneen
rakenne
1 ov
1 lv
5601B
Johdatus ohjelmointiin ja
tiedonhallintaan
2 ov
1 lv
5601C
Käyttöjärjestelmät windows ja unix
2 ov
1 lv
5601D
Ohjelmoinnin
perusteet
2 ov
1 lv
5601E
Olio-ohjelmoinnin
perusteet
1 ov
2 lv
OPINTOKOKONAISUUS
5602
TALOUS- JA TYÖELÄMÄTIETOUS
4 OV 2 - 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelijat saavat käytännön kuvan ohjelmistoyrityksen toiminnan eri osa-alueista. Jokaisen yrityksen menestyksen ja
selviytymisen ehtona on se, että kaksi
kulmakiveä on kunnossa: asiakastyytyväisyys ja sisäinen tehokkuus. Asiakas
maksaa jokaisen markan, minkä yritys
käyttää ja siksi nykypäivän kiristyvässä
maailmanlaajuisessa kilpailussa selviytyjien kaikki toiminnot - markkinointi, laatujärjestelmät, hallinto, tuotekehitys ja
laskentatoimi - suuntautuvat asiakkaaseen päin. Yrityksen talousprosessin tuntemus on välttämätöntä jokaiselle työn237
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tekijälle, jotta hän tietäisi, miten itse voi
vaikuttaa tulokseen ja myös omiin tuloihinsa.
Opintojaksot
5602A
Ohjelmistoyrityksen
toiminta
5602B
Johdatus
projektitoimintaan

2 ov
2 ov

3 lv
2 lv

OHJELMISTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

perusteet projektin käynnistämisestä, ja
suunnittelusta, projektityöskentelystä sekä
sisäisestä ohjauksesta. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa toimia ohjelmistoprojektin projektipäällikkönä. Opiskelija oppii hyödyntämään muissa opinnoissa saamaansa ohjelmistomenetelmien ja tekniikoiden sekä toteutusvälineiden osaamista. Opiskelija hallitsee
projektin sisäisen ja ulkoisen ohjauksen,
laadunvalvonnan, testauksen sekä dokumentoinnin. Projektit toteutetaan yhteistyössä ohjelmistoalan yritysten kanssa.

järjestelmien kehityshankkeissa että varsinaisessa ohjelmistotuotannossa
Opintojaksot
Ohjelmistotekniikka
5604B
Suunnittelumenetelmät
5604C
Tietokoneavusteinen
systeemityö
5604D
** CASE jatkokurssi

2 ov

2 lv

2 ov

3 lv

1 ov

4 lv

2 ov

4 lv

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET JA
VALINNAISET
AMMATTIOPINNOT
Pakollisia ammattiopintoja on 40 ov ja
valinnaisia ammattiopintoja 40 ov. Valinnaiset opintojaksot on merkitty * tai **.
Valinnat suoritetaan 2. vuosikurssin syyslukukauden aikana opiskelijoiden halukkuuden mukaan. Suuntautumisopinnoissa suoritetaan ammattiopinnoista 5 ov
projektiopintoina. Projektiopinnot suunnitellaan vuosittain ottaen huomioon pääaineisiin liittyvät ajankohtaiset aiheet.
Suuntautumisopintoihin liittyen 3. vuosikurssilla suoritetaan ammattiekskursio
kotimaahan tai ulkomaahan.
OPINTOKOKONAISUUS
5603
OHJELMISTO-PROJEKTIT
8 - 14 OV 3 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Ohjelmistoprojektien läpiviennin hallinta on
yksi keskeisimpiä koulutusohjelman tavoitteita. Projektitaitojen kehittäminen aloitetaan jo perusopinnoissa johdatus projektitoimintaan opintojaksolla, jossa opitaan

Opintojaksot
5603A
Projektityöskentely
5603B
Projektin hallinta ja
laatu
5603C
** Koulutusohjelman
kehittämisprojekti
5603D
** Yritysprojekti

3 ov

3 lv

5 ov

4 lv

3 ov

2 - 3 lv

3 ov

2 - 3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5604
SYSTEEMITYÖ JA
SUUNNITTELUMENETELMÄT
5 - 7 OV 1 - 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuudessa perehdytään nykyaikaiseen ohjelmistoprosessiin, ohjelmistojen suunnittelumetodologiaan, erilaisiin suunnittelumenetelmiin ja malleihin
sekä niitä tukeviin uusiin kaupallisiin
CASE-työkaluihin. Kursseilla painotetaan
ohjelmistokehityksen alkuvaiheita, oliomenetelmiä, kansainvälisiä standardeja
sekä yleensä ns. ennakoivaa laatuajattelua. Kurssit antavat hyvät valmiudet soveltaa tietoja ja taitoja sekä suurten tieto-

OPINTOKOKONAISUUS
5605
TIEDONHALLINTATAVAT JA
TIETOKANNAT
4 - 12 OV 2 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Tietojenhallinta on noussut yhä tärkeämmäksi menestystekijäksi yrityksissä ja
yhteiskunnassa. Maailman verkottuminen
ja elektronisen kaupankäynnin läpimurto
asettavat haasteita tietojen hallinnalle ja
tietokantajärjestelmien kehittämiselle. Informaatiotekniikan perusopinnoissa opiskelijat ovat oppineet tiedonhallinnan peruskäsitteistöä ja relaatiotietokantojen
rakennetta. Tiedonhallinta ja tietokannat
opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijat tuntevat alan standardit ja osaavat
suunnitella sekä toteuttaa relaatiotietokantapohjaisia sovelluksia uusimpia sovelluskehitystyökaluja hyväksikäyttäen.
Lisäksi opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus erikoistua tietokantoihin tutkimalla
alan uusimpia menetelmiä ja tietomallinnuksen työkaluja.
Opintojaksot
5605A
Relaatiotietokannat
ja SQL
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2 ov

2 lv

5605B
Tietokantajärjestelmät
-Oracle
2 ov
5605C
* Tietokantojen sovellustyökalut
-Oracle/Developer
2 ov
5605D
* Tietokantaserverin hallinta
-MS SQL Server
2 ov
5605F
** Tietomallinnus
2 ov
5606G
** Tiedonhallintatutkielma
2 ov

3 lv
3 lv
4 lv
3 lv
2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5606
KÄYTTÖLIITTYMÄT JA
SOVELLUSKEHITYS
6 - 14 OV 2 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Ohjelmistojen käyttöliittymien kehittäminen on yksi työläimmistä ja samalla tärkeimmistä osista sovelluksen kehittämisessä. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee käyttöliittymiin liittyvät standardit ja osaa suunnitella ergonomisia käyttöliittymiä uusimpia oliopohjaisia sovelluskehittimiä ja ohjelmointikielien kehitysympäristöjä sekä komponentteja hyväksikäyttäen.
Opintojaksot
5606A
Käyttöliittymien suunnittelu
ja toteutus
2 ov
5606B
* Käyttöliittymien
ohjelmointivälineet
2 ov
5606C
* Windows ohjelmointi 2 ov
5606D
* Sovelluskehittimien

2 lv
3 lv
3 lv
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perusteet
5606E
* Sovelluskehittimien
jatkokurssi
5606F
** Delphi
5606G
** Valinnainen
sovelluskehitysväline

2 ov

2 lv

2 ov

3 lv

2 ov

4 lv

2 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5607
OHJELMOINTI
4 - 18 OV 1 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Oppilas perehtyy erilaisiin lähinnä oliopohjaisiin ohjelmointikieliin ja kykenee
toteuttamaan eri tyyppisiä ohjelmistoja
moderneja kehitystyökaluja hyväksi käyttäen. Opintokokonaisuus kattaa tunnetuimmat ohjelmointiperiaatteet kuten proseduraalisen, funktionaalisen, deklaratiivisen, tapahtumapohjaisen ja laiteläheisen ohjelmoinnin, sekä tärkeimmät ohjelmointikielet kuten C, C++ ja Java. Oppilas saa hyvät valmiudet osallistua laajoihin tiimityönä tehtäviin ohjelmistohankkeisiin ja kykenee kartuttamaan osaamistaan myös omaehtoisella opiskelulla.
Kokonaisuus sisältää useita valinnaisia,
ohjattuja itseopiskelujaksoja liittyen uusimpaan ohjelmistoteknologiaan.
Opintojaksot
5607A
* Visual Basic
5607B
Olio-ohjelmointi - C++
5607C
* C++ jatkokurssi
5607D
Olio-ohjelmointi - Java

2 ov

1 lv

2 ov

3 lv

2 ov

3 lv

2 ov

5607E
* Java-jatkokurssi
2 ov
5607F
* Laiteläheinen
ohjelmointi
2 ov
5607G
** Sulautetut
järjestelmät
2 ov
5607H
** Muu ohjelmointikieli 2 ov
5607I
** Ohjelmointiseminaari 2 ov
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2 lv
4 lv

2 - 4 lv

2 lv

2 lv

Tavoite ja sisältö
Käyttöjärjestelmäopintojen päämääränä
on järjestelmien käyttö-, hallinta- ja ylläpitotoimintojen omaksuminen. Käyttöjärjestelmien yleisen toiminnan tuntemuksesta rakentuu hyvä pohja ohjelmistosuunnitteluun syventymiselle. Tärkeän
osan suuresta käyttöjärjestelmien kirjosta muodostavat Windows, Unix. Ohjelmointityössä tarvitaan edelleen laajaa
näkemystä siitä alustasta, jolle sovellusta suunnitellaan. Vastaamme koulutustarjonnassamme lähitulevaisuuden käyttöympäristöjen haasteisiin tarjoamalla
myös Linux ja kämmentietokoneiden
käyttöjärjestelmien opintojaksoja.

2 ov

2 lv

2 ov

1 lv

2 ov

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5609
TIETOVERKOT JA INTERNET
2 - 12 OV 1 - 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee lähiverkon ja Internetin
peruspalvelut ja perehtyy oppilaitoksen
verkkoratkaisuihin. Opiskelija tuntee lähiverkon toiminnan sekä lähiverkon laitteet, standardit, protokollat sekä lähiverkon liittämisen Internetiin. Vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelija voi syventää tuntemistaan TCP/IP –protokollasta,
TCP/IP –verkkojen reitityksestä sekä lähiverkon toiminnasta. Omalla opintojaksolla perehdytään Internet-sovellusten
rakentamiseen.
Opintojaksot
5609A
Tietoverkot
2 ov
5609B
* Internet ja ohjelmointi 2 ov
5609C
** Lähiverkot CNA 1
3 ov
5609D
* WAN-verkot CNA 4 2 ov
5609E
** TCP/IP verkon reititys
CNA 2 ja 3
5 ov
5609F
** Lähiverkon ja Internetin
peruspalvelut
2 ov

1 lv
3 lv
1 lv
2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5610
VIRTUAALIMALLINNUS JA
PELIOHJELMOINTI
2 - 13 OV 2 - 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee tietokonegrafiikan käsitteet sekä digitaalisen äänen ja kuvan
esittämis-, pakkaus- ja tallennusmenetelmät. Opiskelija tuntee kolmiulotteisen
grafiikan luomisen ja esittämisen periaatteet sekä grafiikkakiihdyttimien toiminnan
perusteet. Opiskelija perehtyy sekä visuaalisten ilmiöiden että tapahtumien mallintamiseen ja ohjelmistokehitykseen virtuaaliympäristöissä ja tietokonepeleissä.
Vapaasti valittavassa erikoistyössä taitoja sovelletaan käytäntöön.
Opintojaksot
5610A
Multimedia
2 ov
5610F
* Tietokonegrafiikka
2 ov
5610B
* Virtuaalitodellisuus ja
mallintaminen
2 ov
5610C
* Peliohjelmoinnin
perusteet
2 ov
5610D
** Peliohjelmoinnin
jatkokurssi
2 ov
5610E
** Virtuaalimallinnuksen
erikoistyö
3 ov

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

2 lv
1 lv

2 lv
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3 lv

4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5608
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT
0 - 8 OV 1 - 3 LV

Opintojaksot
5608A
* Unix jatkokurssi
5608B
* Linux perusteet
5608C
** Linux erikoiskurssi

5608D
** Windows CE ja PDA
käyttöjärjestelmät
3 ov
** Windows NT
-jatkokurssi
2 ov

241

240-241

4.7.2003, 15:21

OHJELMISTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
OPINTOKOKONAISUUS
5611
TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
5 - 10 OV 3 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa käsityksen tietoliikennetekniikan sisällöstä sekä tuntee sen merkityksen. Tiedonsiirtotekniikan opintojaksossa opiskelijalle annetaan teoreettiset
perustiedot signaalien käsittelyyn. Tietoliikennejärjestelmät 1:n opintojaksossa
opiskelija tutustutetaan eri tietoliikennejärjestelmien ja -verkkojen rakenteeseen
ja toimintaan sekä keskeisiin rakenneosiin. Tietoliikennejärjestelmät 2 opintojaksossa syvennetään opiskelijan tietoliikennejärjestelmien tuntemusta niin, että
hän kykenee toimimaan niiden ohjelmistojen suunnittelu- ja kehitystehtävissä.
Opintojaksot
5205A
Tiedonsiirtotekniikka 3 ov
5205B
Tietoliikennejärjestelmät 1
2 ov
5205D
* Tietoliikennejärjestelmät 2
2 ov
5611A
** Tietoliikennejärjestelmien
erikoistyö
3 ov

3 sl
3 kl
4 sl
4 sl

OPINTOKOKONAISUUS
5612
TIETOKONETEKNIIKKA JA
ELEKTRONIIKKA
4 - 7 OV 1 - 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee analogiaelektroniikan ja
digitaalilogiikan peruskomponentit. Opiskelija hallitsee digitaalipiirien synteesin ja
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minimoinnin perusteet. Hän tuntee tavallisimpien elektronisten kytkentöjen ja lohkojen toiminnan, kuten esim. vahvistin,
suodatin, regulaattori, A/D- ja D/A -muunnin. Hän ymmärtää piirien toimintaa kuvaavat esitystavat ja vastefunktiot. Tuntee tietokoneavusteisten suunnittelumenetelmien perusteet sekä saa perustiedot sähköturvallisuudesta.
Opintojaksot
5612A
Digitaalitekniikka
5612B
Elektroniikka 1
5612C
* Elektroniikka 2
5202D
* Sähköturvallisuus

2 ov

1 lv

2 ov

2 lv

2 ov

3 lv

1 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5613
MATEMAATTISET RATKAISUT
0 - 10 OV 3 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on vastata niihin ohjelmistoalan haasteisiin, joita uudistuva tekniikka asettaa matemaattisten rakenteiden osaamiselle. Näiden
rakenteiden hallinta on keskeistä ohjelmistosuunnittelussa, tietoliikenteen suojauksessa, tiedonsiirron luotettavuuden
parantamisessa, tietokonegrafiikassa,
robotiikassa ja uusien tieteellis-teknisten
laskentaympäristöjen tehokkaassa käytössä. Lisäksi opintojaksojen menestyksekäs suorittaminen takaa vahvan perustan uusien matemaattisten menetelmien
oppimiselle myös tulevassa työelämässä.

Opintojaksot
5613A
* Algoritmien suunnittelu ja
analysointi 2
2 ov
5613B
** Tieteellisen laskennan
jatkokurssi
2 ov
5613C
** Matriisilaskenta
2 ov
5613D
** Koodausteoria
2 ov
5613E
** Salakirjoitusmenetelmät
2 ov

3 lv

3 lv
4 lv

3 lv
4 lv
4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5614
OHJELMISTOYRITYKSEN TALOUS JA
HALLINTO
0 - 5 OV 3 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Kurssilla tutustutaan syvemmin yleiskurssin aihepiireihin. Ulkoinen laskenta: yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös. Sisäinen
laskenta: budjetointi, kannattavuus, kustannuslaskenta, hinnoittelu. Taloushallinnon ja materiaalinkulun järjestelmät, logistiikka, yrityksen rahoitusmuodot, käyttöpääoma, investoinnit. Yrityslainsäädäntö: sopimukset, vastuut, takaukset, työnantajavelvoitteet. Opintojaksossa ohjelmistoyrityksen perustaminen oppilaat
perustavat ohjelmistoyrityksen lähtien yrityksen visiosta, jonka perusteella päätetään liike-ideat. Seuraavaksi laaditaan
strategiat ja kaikesta tästä yhdessä markkinointisuunnitelmien, budjettien ja rahoitussuunnitelmien kanssa liiketoimintasuunnitelma. Lopuksi päätetään yhtiön
organisoinnista ja tehdään juridiset yrityksen perustamisdokumentit
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3 lv

Opintojaksot
5614A
* Ohjelmistoyrityksen
talous ja hallinto
2 ov
5614B
** Ohjelmistoyrityksen
perustaminen
3 ov
OPINTOKOKONAISUUS
5615
OHJELMISTOKOULUTUS JA
ASIANTUNTIJAPALVELUT
0 - 5 OV 3 - 4 LV

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus tarjoaa koulutus- tai
asiantuntijatehtäviin pyrkiville opiskelijoille
mahdollisuuden suorittaa omaan erikoistumisalueeseensa liittyvän ohjatun projektin. Opintojaksoissa annetaan peruskoulutus luentotyyppisinä jaksoina ja itse
toteutus suoritetaan itsenäisesti asiantuntijan valvonnassa. Ohjelmistoneuvonta ja
tutortoiminta on oppilaitoksen sisällä tapahtuvaa ohjelmistoneuvontaa.
Opintojaksot
5615A
** Ohjelmistoneuvonta
ja tutortoiminta
2 ov
5615B
** Ohjelmistokoulutus
ja koulutusprojekti
3 ov
5615C
** Konsultointi ja
yrityscase
3 ov

2 lv
3 – 4 lv
3 – 4 lv
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Rakentaminen on osa yhteiskunnan keskeisiä toimintoja. Erityisesti pohjoisissa
olosuhteissa rakentaminen vaatii tietoa
kylmän ilmanalan erityisratkaisuista ja olosuhteista. Tarvitaan tietoa tekniikasta,
taloudesta, ekologiasta ja kansainvälisestä toiminnasta sekä taitoa soveltaa sitä.
Koulutusohjelman tavoitteena on antaa
opiskelijalle riittävä teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen perusvalmius
hankkia ja soveltaa tietoa omalla ammattialallaan. Edelleen koulutus kehittää kykyä luovaan toimintaan, jatkuvaan opiskeluun, teknisen kehityksen seuraamiseen ja omalla koulutusalallaan esiinty-

vien ongelmien ratkaisemiseen. Tärkeä
tavoite on kyky arvioida rakennustekniikkaan liittyvien toimenpiteiden vaikutuksia
ihmisten elinympäristöön sekä kyky ottaa
huomioon taloudelliset näkökohdat ja
omaksua liiketaloudellinen ajattelutapa.
Koulutuksessa pyritään antamaan myös
valmiuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä.
Rakennustekniikan koulutusohjelmasta
valmistuneet insinöörit työskentelevät
alaan kuuluvien rakenteiden ja tuotteiden
suunnittelutehtävissä sekä johtamis-, tuotanto-, projektivienti- ja asiantuntijatehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla.
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 6 ov on
pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
kolme.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKONAISUUS
5100
TALOUS- JA TYÖELÄMÄTIETO
4 - 9 OV 1 - 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija markkinointiin osana
yrityksen toimintaa sekä yrittäjyyteen, yritysmuotoihin ja yrityksen toimintaan kansantaloudessa.

248

opinto-opas.pmd

Opintojaksot
5100A
Markkinointi
2 ov
2 – 3 lv
5100C
Talous- ja yritystoiminnan
perusteet
2 ov
2 - 3 lv
Tuotantopainotteisesti
suuntautuneille opiskelijoille
5155A
Työmaasuunnittelun
projektityö
5 ov
3 - 4 lv
OPINTOKOKONAISUUS
5101
TIETOTEKNIIKKA
4 OV 1 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelija tietokoneen käyttöön
ammatillisen kehityksen tukena. Hän saa
valmiuden rakentamisen eri alojen tietokoneavusteisen suunnittelun opiskeluun.
Opintojaksot
5302A
Tietojenkäsittelyn
perusteet
5101A
Tietokoneavusteinen
suunnittelu, CAD

2 ov

1 lv

2 ov

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5102
MEKANIIKKA
4 OV 1 - 2 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee ne lujuusopin ja sauvarakenteiden statiikan perustiedot, jotka ovat
tarpeen rakennusinsinöörin ammatissa.
Hän osaa laskea tavanomaisten staatti249
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sesti kuormitettujen sauvarakenteiden
voimasuureet, sauvarakenteiden keskeiset sisäiset jännitykset sekä tavallisimmat
muodonmuutokset eli mitoittaa yksinkertaisen sauvarakenteen.
Opintojaksot
5102C
Statiikka
5102B
Lujuusoppi

2 ov

1 lv

2 ov

1 – 2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5110
TALOUS- JA JOHTAMINEN
4 OV 2 - 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija hallitsee yrityksen organisoinnin ja johtamisen periaatteet sekä niihin
liittyvät keskeiset teoriat ja mallit ja että
opiskelija lisäksi tuntee yrityksen kustannuslaskennan ja sen tuotannonsuunnittelun perusteet.
Opintojaksot
5110A
Johtaminen ja
henkilöstöhallinto
5110D
Tuotannon ohjaus

2 ov

2 - 3 lv

2 ov

2 - 3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5111
RAKENNUSTEKNIIKKA 8 OV 1 - 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelija rakentamisen perusasioihin projektiopintoihin, betonitekniikkaan ja tekniseen piirtämiseen.

Opintojaksot
5111A
Tekninen piirustus
5111B
Betonitekniikka
5111C
Johdatus
projektitoimintaan
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2 ov

1 lv

3 ov

1 – 2 lv

2 ov

1 – 2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5112
RAKENNETEKNIIKKA
6 OV 2 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on tavallisimpien rakennusmateriaalien ominaisuuksien, valmistuksen ja käytön oppiminen. Tavoitteena on oppia, mistä rakennetaan ja miten rakennetaan. Tietokonetta käytetään opetuksen ja opiskelun tukena.
Opintojaksot
5112D
Betonirakenteiden
perusteet
2 ov
5112H
Metalli- ja puurakenteiden
perusteet
2 ov
5112I
Rakenteiden
mekaniikka
2 ov

2 lv

maa-ainesten erilaiset geotekniset ominaisuudet ja osaa tavanomaisimmat
geotekniset laskelmat sekä hallitsee pohjarakennusalalla yleisesti käytettyjen rakenteiden ja perustamistapojen suunnitteluperusteet ja työmenetelmät.
Opintojaksot
5113D
Geotekniikan
perusteet
5113E
Pohjarakennuksen
perusteet

1 lv

3 ov

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5114
TALONRAKENNUS
5 OV 1 - 2 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija talonrakennuksen
perusteisiin, rakennuspiirustusten sisältöön, lainsäädäntöön sekä rakennusosiin.
Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan palo- ja äänitekniikan perusteet, laatujärjestelmät sekä osaa laatia rakennusselityksiä.

2 - 3 lv
2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5113
GEOTEKNIIKKA JA
POHJARAKENNUS
6 OV 1 - 2 LV

Opintojaksot
5114A
Talonrakennuksen
perusteet
5114E
Rakennusosat

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija tietää geologian perusasiat ja
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3 ov

2 ov

1 lv

3 ov

1 - 2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5115
YHDYSKUNTATEKNIIKKA
6 OV 1 - 2 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija hallitsee tiesuunnittelun ja -rakentamisen sekä yhdyskuntien vesihuollon perusteet ja tuntee maarakennus- ja
louhintatekniikan yleiset työmenetelmät.
Opintojaksot
5115A
Tiesuunnittelun
perusteet
5115B
Tie- ja maarakennus
5115E
Vesitekniikka

2 ov

1 - 2 lv

2 ov

1 - 2 lv

2 ov

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5116
LAITE- JA MITTAUSTEKNIIKKA
6 OV 1 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija hallitsee rakennustyömailla tehtävät mittaukset, tuntee rakennuskoneet
ja niiden käyttökustannukset sekä hallitsee perustiedot energianjakelujärjestelmistä ja yleisestä energia-, automaatioja tietoliikennetekniikasta.
Opintojaksot
5116A
Mittaustekniikka
5116B
Rakennuskoneet
5116E
Säätö- ja
automaatiotekniikka

2 ov

1 – 2 lv

2 ov

1 – 2 lv

2 ov

3 – 4 lv
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OPINTOKOKONAISUUS
5144
YHTEISET SUUNTAUTUMISOPINNOT
10 OV 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäisesti laatimaan tulevaan
ammattialaansa liittyviä toimeksiantoja ja
suunnitelmia
Opintojaksot
5144A
Rakennusprojekti
5144B
Rakennushankkeen
talous
5147C
Matalaenergiarakentaminen
5144D
Ympäristötekniikka

2 ov

3 – 4 lv
3 – 4 lv
3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5148
TUOTANTOTEKNIIKKA
10 LV 3 - 4 LV

3 lv

3 ov

3 lv

3 ov

3 – 4 lv

2 ov

4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5145
RAKENNE- JA
RAKENNUSSUUNNITTELU
12 OV 3 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on tavallisimpien kantavien
rakenteiden toiminnan oppiminen. Opitaan, mistä rakennetaan, miten rakennetaan ja miten rakenteet suunnitellaan. Tietokonetta käytetään opetuksen ja opiskelun tukena.
Opintojaksot
5145A
Rakennesuunnittelun
projektityö
5145B
Betoni- ja muuratut
rakenteet

5145C
Metalli- ja puurakenteet 2 ov
5145D
Rakenteiden mekaniikan
sovellutukset
2 ov
5147B
Rakennussuunnittelu 2 ov

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

3 ov

4 lv

3 ov

3 – 4 lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii itsenäisesti laatimaan tulevaan ammattialaansa liittyviä tuotantosuunnitelmia.
Opintojaksot
5148A
Tuotantotekniikan
projektityö
5148B
Rakennuttaminen
5148C
Työmaatekniikka ja
korjausrakentaminen
5148E
Tarjouslaskenta

3 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5149
YHDYSKUNTARAKENTAMINEN
10 OV 3 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa kokonaiskäsityksen maa-, vesija kunnallisteknisten rakenteiden toiminnasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja
kunnossapidosta.

Opintojaksot
5149A
Yhdyskuntarakentamisen
projekti
3 ov
5149B
Tie- ja liikennetekniikka 2 ov
5149C
Tien- ja kadunrakennus,
kunnossapito
3 ov
5149D
Vesihuoltotekniikka
2 ov

3 – 4 lv
3 – 4 lv
3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5151
YMPÄRISTÖTEKNIIKKA
10 OV 3 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii tuntemaan ympäristön
ominaisuuksia, erilaisten päästöjen ja
kuormitusten vaikutuksia ympäristöön
sekä ympäristön sietokykyä. Opintokokonaisuudessa perehdytään ympäristötekniikan mahdollisuuksiin rakentamisessa
sekä maaperän suojelun, vesiensuojelun
ja jätehuollon toteuttamiseksi. Samoin
perehdytään ympäristöalan lainsäädäntöön.
Opintojaksot
5151A
Ympäristötekniikan
projektityö
5151B
Ympäristönsuojelutekniikka
5151C
Vesien käsittely
5151D
Vesistöjen kunnostus
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3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5152
RAKENNUSALAN
OHJELMISTOKEHITYS
10 OV 3 - 4 LV

3 ov

3 - 4 lv

3 ov

3 - 4 lv

2 ov

3 - 4 lv

2 ov

3 - 4 lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii ohjelmointitekniikan, että
voi olla mukana mukana rakennustekniikan ohjelmien laadinta- ja kehittämistyössä.
Opintojaksot
5152A
Ohjelmistotekniikan
projektityö
2 ov
5601B
Johdatus ohjelmointiin ja
tiedonhallintaan
2 ov
5152B
Ohjelmointi 1
2 ov
5152C
Ohjelmointi 2
2 ov
5152D
Soveltava ohjelmointi 2 ov

3 - 4 lv
2 - 3 lv
2 - 3 lv
2 - 3 lv
3 - 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5153
KYLMÄ- JA TALVITEKNIIKKA
10 OV 3 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on tutustua kylmän aiheuttamiin erityisolosuhteisiin, vaikutuksiin ihmisen työskentelylle ja miten kylmyys on huomioitava työolosuhteita järjestettäessä. Oppia huomioimaan ja hallitsemaan kylmyyden ja lumen tuomat mahdollisuudet. Kylmyyden
aiheuttamat erityisvaatimukset rakenteille, kalustolle ja liikennöinnille ovat keskeistä sisältöä.
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Opintojaksot
5153A
Talvikunnossapito
2 ov
5153B
Työskentely kylmässä 2 ov
5153C
Kylmien olosuhteiden testaus- ja
mittausmenetelmät
2 ov
5153D
Lumi- ja
jäärakentaminen
2 ov
5153E
Materiaalien käyttäytyminen
kylmässä
2 ov

2 - 4 lv
2 - 4 lv
2 - 4 lv
2 - 4 lv
2 - 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5154
YLLÄPITO
10 LV 3 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii itsenäisesti laatimaan tulevaan ammattialaansa liittyviä ylläpitosuunnitelmia
Opintojaksot
5154A
Hoidon ja kunnossapidon
projektityö
3 ov
5154B
Elinkaarilaskelmat
2 ov
5154C
Ylläpidon hallinto ja
talous
2 ov
5154D
Perusparannuksen
projektityö
3 ov

OPINTOKOKONAISUUS
5155
TYÖMAAN TUOTANNONOHJAUS
15 OV 3 - 4 LV

3 - 4 lv
3 - 4 lv
3 - 4 lv
3 - 4 lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii itsenäisesti laatimaan ja
toteuttamaan rakennustyömaan ohjaukseen liittyviä suunnitelmia.
Opintojaksot
5155B
Aikataulun ja talouden suunnittelun
ja ohjauksen projektityö5 ov
3 - 4 lv
5155C
Työsuhdeasian
projektityö
5 ov
3 - 4 lv
5155D
Rakennustyömaan logistiikan
projektityö
5 ov
3 - 4 lv
OPINTOKOKONAISUUS
5156
RAKENNUSSUUNNITTELU
20 OV 3 - 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella erilaisia rakennuksia ja ymmärtää arkkitehtisuunnittelun
taustan sekä tilaohjelmien ja esisuunnittelun osuuden. Opiskelija tuntee jonkun
kansallisen rakennusmääräysten vaikutuksen suunnitelmiin sekä sommittelun ja
tyylien periaatteet. Hän osaa laatia tilaohjelmia, hankesuunnitelmia ja luonnoksia. Saa kokemusta ulkomaisista opinnoista ja valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä.
Opintojaksot
Kyseisen ulkomaisen oppilaitoksen opintojaksot. Esimerkiksi Tanskan Horsens
Polytechnic:n yhden lukukauden rakennussuunnittelujakso.

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Tietotekniikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa elinkeinoelämän tarpeisiin ammattikorkeakouluinsinöörejä,
jotka työskentelevät suunnittelu-, johtamis-, tuotanto- tai asiantuntijatehtävissä
julkisella ja yksityisellä sektorilla. Insinöörikoulutuksen yleisenä tavoitteena on
antaa opiskelijalle riittävät teoreettiset ja
käytännölliset valmiudet hankkia ja soveltaa oman ammattialansa tietoa.

Tuotantotekniikka
Tuotantotekniikan opinnoissa erikoistutaan elektroniikkateollisuuden tuotannon
ja tuotantoautomaation kysymyksiin, kuten kokoonpanoautomaatio, laadunvalvonta, testaustekniikka ja materiaalihallinta.

Syventävät opinnot
Tietotekniikan koulutusohjelmassa on laite- ja ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehdot. Lisäksi opiskelija voi vaihtoehtoisesti valita avaruus- ja ilmailu- tai
tuotantotekniikan valinnaisia opintojaksoja. Suuntautumisvaihtoehtojen sisällä on
mahdollista suorittaa valinnaisia opintojaksoja.
Ohjelmistotekniikka
Laiteläheisen ohjelmoinnin syventävät
opinnot. Opinnoissa rakennetaan valmiudet tietoliikennejärjestelmien ohjelmistosuunnitteluun.
Laitesuunnittelu
Laitesuunnittelun opinnoissa opiskelija
voi syventyä laitesuunnitteluun. Opinnoissa vahvistetaan elektroniikan opintoja eri
sovellusaloilla ja perehdytään tietokoneavusteisiin suunnitteluvälineisiin.
Avaruus- ja ilmailutekniikka
Avaruustekniikan opinnoissa opiskelija
syventyy satelliittitietoliikenteeseen ja
avaruuslaitetekniikkaan. Ilmailutekniikan
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opinnoissa opiskelija syventyy avioniikkaan ja ilmailun- ja lennonvarmistusjärjestelmiin.

Pätevyydet ja ammatilliset
tehtäväalueet
Tietotekniikan koulutusohjelman eri
asiantuntijaprofiileja ovat esimerkiksi:
- tietokonelaitteistojen ja tietoverkkojen
tuntemus eri tehtäviin liittyen (esim. suunnittelu, hankinta, myynti, pääkäyttäjän tehtävät tai vaativa huoltotyö),
- elektroniikan järjestelmäsuunnittelu ja
laitesuunnittelu,
- elektroniikkateollisuuden tuotannon johto- ja kehittämistehtävät, tuotannon suunnittelu, materiaalihallinta ja muut asiantuntijatehtävät,
- satelliittitietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja testaus,
- ilma-alusten elektroniikka- ja lennonvarmistusjärjestelmien ylläpidon sekä huollon suunnittelu ja organisointi,
- erikoisluotettavien järjestelmien spesifiointityö ja luotettavuusanalyysien tekeminen,
- televiestintäteollisuuden asiantuntijatehtävät esim. tietoliikennetekniikan tai digitaalisen signaalinkäsittelyn alueelta ja
ohjelmistosuunnittelun tehtävät.
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 6 ov on
pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
Perusopintojen kuvaukset opinto-oppaassa tekniikan ja liikenteen alan yhteisinä opintojaksoina.

AMMATTIOPINNOT
YHTEISET
AMMATTIOPINNOT
5805
Yritys- ja tuotantotalous
258
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5 – 8 ov

5810
Teoreettinen sähkötekniikka
5815
Elektroniikka
5820
Tietojenkäsittely
5830
Tietokonetekniikka
5840
Tietoliikennetekniikka ja
tietoverkot
5870
Automaatiotekniikka

5 ov
5 ov
8 – 12 ov
5 ov
7 - 0 ov
0 – 4 ov

SYVENTÄVÄT
AMMATTIOPINNOT
5841
Tietoliikennetekniikka
5842
Tietoverkot
5850
Laitesuunnittelu (perusteet)
5851
Laitesuunnittelu (jatko)
5860
Ohjelmistotekniikka
5871
Tuotantotekniikka
5880
Avaruus- ja ilmailutekniikka

10 ov
9 ov
10 ov
12 ov
10 ov
10 ov
15 ov

OPINTOKOKONAISUUS
5800
PROJEKTITOIMINTA
5 OV 2 - 3 LV
Tavoite ja sisältö
Projektitoiminnan periaatteen ymmärtäminen on tavoitteena erityisesti projektitoiminnan perusteet opintojaksossa. Jatkoprojekteissa keskitytään toteuttamaan
laitesuunnittelun, ohjelmistotekniikan, yri259
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tystoiminnan ja markkinoinnin, järjestel- Tasa- ja vaihtosähköpiirien peruskäsitmätekniikan tai informaatiotekniikan pro- teet, passiiviset komponentit, resonanssipiirit. Ohmin laki sekä Kirchoffin lait, piijektitöitä.
riyhtälöiden kirjoittaminen matriisimuodossa. Osoitinlaskenta, Laplace-muunOpintojaksot
noksen käyttö. Tietokoneavusteiset las5800A
kentamenetelmät.
Projektitoiminnan
perusteet
2 ov
2 sl
Opintojaksot
5800B
Ammattiprojekti
3 ov
3 lv 5810B
Virtapiirit ja verkot
3 ov
1 lv
5810C
Signaalit ja
OPINTOKOKONAISUUS
muutosilmiöt 1
2 ov
2 lv
5805
YRITYS- JA TUOTANTOTALOUS
5 OV 2 – 4 LV
OPINTOKOKONAISUUS
5815
Tavoite ja sisältö
ELEKTRONIIKKA
Opiskelija saa kokonaiskuvan yrityksen
5 OV 1 – 3 LV
toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Opiskelija tuntee tuntee erilaiset yritysmuodot,
niiden perustamismenettelyn ja toiminto- Tavoite ja sisältö
jen organisoinnin. Lisäksi hän tuntee yri- Opiskelija tuntee elektroniikan peruskomtyksen ulkoisen ja sisäisen laskentatoi- ponentit. Opiskelija ymmärtää elektronismen perusteet sekä ymmärtää tuotannon ten peruskytkentöjen toiminnan. Hän hallitsee piirien analyysiin liittyvän matemaatsuunnittelun ja ohjauksen periaatteet.
tisen käsittelytavan. Tuntee erilaisten vahvistimien, suodattimien, regulaattorien, A/
Opintojaksot
D- ja D/A -muunninpiirien rakenteen. Tun5805A
Yritys- ja tuotantotalous 3 ov
4 lv tee tietokoneavusteisten piirisuunnittelumenetelmien perusteet sekä saa perus5805B
Laatujärjestelmät
2 ov
2 lv tiedot sähköturvallisuudesta.
Opintojaksot
5815A
OPINTOKOKONAISUUS
Elektroniikka 1
5810
5815B
TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
Elektroniikan
5 OV 1 – 2 LV
laboraatiot
5815C
Tavoite ja sisältö
Lineaaristen tasa- ja vaihtosähköpiirien Elektroniikka 2
tunteminen sekä peruslaskutoimitusten
hallitseminen tasa- ja vaihtosähköpiireillä. Taajuusalueen ja aika-alueen virtapiirilaskujen matemaattisen pohjan ymmärtäminen.
260

opinto-opas.pmd

260-261

2 ov

1 kl

1 ov

3 lv

2 ov

3 lv

5830B
Digitaalitekniikan
laboraatiot
5830C
Tietokoneen rakenne

OPINTOKOKONAISUUS
5820
TIETOJENKÄSITTELY
8 - 12 OV 1 – 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija omaksuu tietotekniikan apuvälineeksi opiskelussaan ja ammatissaan.
Hän selviytyy tavallisista tietotekniikkaan
liittyvistä pulmatilanteista ja pystyy seuraamaan alansa kehitystä
Opintojaksot
5820A
Tietojenkäsittelyn
perusteet
5820B
Johdatus ohjelmointiin
5820C
Ohjelmoinnin
laboraatiot
5820D
Relaatiotietokannat ja
SQL
5820E
Olio-ohjelmoinnin
perusteet
5820F
Ohjelmistosuunnittelun
menetelmät

2 ov

1 sl

2 ov

1 lv

2 ov

1 lv

2 ov

2 lv

2 ov

3 lv

2 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5830
TIETOKONETEKNIIKKA
5 OV 1 – 2 LV
Tavoite ja sisältö
Perehdyttää opiskelija digitaalijärjestelmien ja tietokoneen teoriaan ja peruskomponentteihin.
Opintojaksot
5830A
Digitaalitekniikka

2 ov

1 ov

1 lv

2 ov

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5840
TIETOLIIKENNETEKNIIKKA JA
TIETOVERKOT
7 – 10 OV 2 – 4 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa käsityksen tietoliikennetekniikan sisällöstä ja tuntee sen merkityksen. Opiskelija tuntee eri viestiverkkojen
toiminnan ja keskeiset rakenneosat.
Opiskelija omaa perustiedot signaalien
käsittelystä ja ymmärtää niiden merkityksen tietoliikenteessä. Vapaasti valittavissa opintojaksoissa syvennetään opiskelijan tietoliikennejärjestelmien ja tiedonsiirtotekniikoiden tuntemusta.
Opintojaksot
5840A
Tiedonsiirtotekniikka 1
5840B
Tiedonsiirtotekniikan
perusteet
5840C
Tietoliikennejärjestelmät 1
5840D
Tiedonsiirtotekniikan
laboraatiot
5840E
Tietoverkkojen
perusteet
5840F
Satelliittipaikannus

2 ov

3 lv

3 ov

3 lv

2 ov

2 sl

1 ov

3 kl

3 ov

1 lv

2 ov

3 lv

1 lv
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OPINTOKOKONAISUUS
5875
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
0 – 4 OV 3 LV
Tavoite ja sisältö
Tutustuttaa opiskelija säätö- ja systeemitekniikan peruskäsitteisiin sekä yleisimpiin tuntoelimiin eli elektronisiin antureihin ja niiden toimintaperiaatteisiin.

Opintojaksot
5875A
Säätö- ja automaatiotekniikka
2 ov
5875B
Tuotantoautomaatio
2 ov

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
3 sl
3 kl

Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on tradenomi. Koulutus tuottaa yrityksiin ja julkisyhteisöjen palvelukseen monialaisia,
pohjoisen luonnon ja kulttuurin tuntevia
markkinoinnin, taloushallinnon ja ulkomaankaupan asiantuntijoita.
Liiketalouden koulutusohjelmassa opiskelija hankkii vankan perustan liiketoimintaosaamiselle. Hänellä on valmiudet hoitaa itsenäisesti erilaisia talouden, hallinnon ja markkinoinnin tehtäviä koti- ja kansainvälisillä markkinoilla toimivissa yrityksissä tai erilaisissa yhteisöissä. Hän voi
toimia itsenäisenä yrittäjänä tai toisen
palveluksessa toimeenpano-, kehittämistai asiantuntijatehtävissä.
Opiskelijat oppivat löytämään ratkaisuja
nykyisten pk–yritysten kehittämiseksi ja
uusien yritysten perustamiseksi. Opiskelussa painottuvat soveltava tutkimus elinkeinoelämän kanssa, kansainvälistymi-
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nen, erilaisissa verkostoissa toimiminen
ja yrittäjyyden edistäminen. Kansainvälistymisen painopistealueita ovat Barentsin
ja EU:n alueet.
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Taloushallinto
Syventävät opinnot antavat valmiuden
toimia taloushallinnon kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Painopistealueita
ovat erilaisen tiedon ja tietohallintojärjestelmien hyväksikäyttö talouden suunnittelussa ja ohjauksessa sekä kansainvälistyvän yrityksen taloushallinto.
Kansainväliset toiminnot
Syventävät opinnot antavat valmiuden
toimia erilaisissa ulkomaankaupan ja kansainvälisen markkinoinnin tehtävissä.
Painopistealueita ovat yrityksen kansainvälistäminen markkina-alueina Barents ja
EU, kulttuurien tuntemus ja vieraat kielet.
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140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

PERUS- JA AMMATTIOPINNOT

110 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Suuntautumisopinnot

20 ov

Koulutusohjelman pakolliset perus- ja
ammattiopinnot

70 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 10 ov
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PERUSOPINNOT JA
AMMATTIOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002
RAMKIN YHTEISET KIELIOPINNOT
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon sekä asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat
opiskelutaidot sekä pohjoinen toimintaympäristö. Yhteisistä opinnoista 6 ov on
pakollisia ja 4 ov vaihtoehtoisia. Jokaisen
opiskelijan tulee sisällyttää yhteisiä opintoja omiin opintoihinsa vähintään 10 ov.
Yhteisten opintojen opintojaksojen kuvaukset on esitelty opinto-oppaan luvussa
neljä.

KOULUTUSOHJELMAN
PAKOLLISET PERUS- JA
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
2101
YRITYSTOIMINTA
11 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin
sekä ymmärtää, miten yritys toimii ja mikä

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

merkitys markkinoinnilla ja taloushallinnolla on yrityksen toiminnalle.
Opintojaksot
2101A
Yrittäjyys ja
yritystoiminta
2101B
Markkinoinnin
perusteet
2101C
Taloushallinnon
perusteet
2101D
Logistiikan perusteet

3 ov

1 sl

3 ov

1 sl

3 ov

1 kl

2 ov

1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
2102
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
5 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa yleiskuvan maamme lainsäädännöstä sekä yritystoimintaan liittyvästä sopimusoikeudesta. Opiskelija perehtyy kansantalouden käsitteistöön ja
hallitsee taloudellisen toiminnan perusmekanismit ja mallit.
Opintojaksot
2102A
Sopimusoikeus
2102E
Kansantalouden
perusteet

2 ov
3 ov

tematiikan perusteet ja osaa soveltaa niitä
talouselämän eri tilanteissa. Opiskelija
perehtyy liiketalouden tutkimusmenetelmiin ja tiedonhankintaan sekä saa kokonaiskuvan projektinhallinnasta.
Opintojaksot
2103C
Talousmatematiikka 1 3 ov
1 sl
2103D
Talousmatematiikka 2 2 ov
3 lv
2103B
Tilastomatematiikan
perusteet
1 ov
2 lv
2103E
Tutkimusmenetelmät ja tiedonhankinta
(verkkokurssi)
2 ov
2 lv
2103F
Projektinhallinta
1 ov
1kl
OPINTOKOKONAISUUS
2104
TIETOJENKÄSITTELY
5 OV

1 kl
1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
2103
MENETELMÄOPINNOT
9 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee talous- ja tilastoma-

268

opinto-opas.pmd

Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen yritykselle ja oppii hoitamaan keskeisiä viestintätehtäviä, joihin kuuluu sisäinen ja ulkoinen tiedotus, työyhteisöön
perehdyttäminen ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa.
Opintojaksot
2105C
Yhteisöviestintä
2105D
WWW –sivujen
laadinta

3 ov

2 lv

2 ov

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2110
LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU JA
KEHITTÄMIENEN
7 OV

Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii käyttämään tietojenkäsittelyn työasemaa sekä tuntee käyttöjärjestelmän ja -liittymän perustoiminnot. Opiskelija oppii käyttämään yleisimpiä työvälineohjelmia.
Opintojaksot
2104C
Henkilökohtainen
tietojenkäsittely
2104D
Taulukkolaskenta

OPINTOKOKONAISUUS
2105
YRITYSVIESTINTÄ
5 OV

4 ov

1 sl, 1 kl

1 ov

1 lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy yrityksen perustamiseen liittyvään lainsäädäntöön, perustaa
yrityksen ja syventää liiketoimintaosaamistaan laatimalla liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija perehtyy liiketoiminnan
strategiseen suunnitteluun.
Opintojaksot
2110B
Juridiset
perustamistoimet *
1 ov
2110C
Liiketoimintasuunnitelman
laatiminen *
3 ov
2110D
Liiketoiminnan strateginen
suunnittelu
3 ov

2 lv
2 lv
3 lv
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2112E
Markkinointitutkimus
2112F
Markkinointioikeus

OPINTOKOKONAISUUS
2111
HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN
HALLINTA
5 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy työyhteisön toimintaan ja toiminnan organisointiin. Hän
ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen työyhteisön toiminnan, kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Opiskelija
tuntee työelämää säätelevät lait ja yhteiskunnan työnantajalle asettamat velvollisuudet sekä hallitsee palkanlaskennan
perusteet.
Opintojaksot
2111A
Henkilöstöjohtaminen 2 ov
2111B
Työsuhde ja
palkkahallinto
2 ov
2111C
Työympäristö ja
hyvinvointi
1 ov

2 kl
2 sl
1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
2112
MARKKINOINTI 6 OV
2 - 3 LV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy eri kilpailukeinoihin ja
tuntee kilpailukeinoihin liittyvän lainsäädännön. Hän osaa etsiä ja analysoida
markkinatietoja, tehdä oikeita markkinointipäätöksiä ja toteuttaa asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista markkinointia.
Opintojaksot
2112D
Markkinoinnin
kilpailukeinot

3 ov

2 sl
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2 ov

2 kl

1 ov

2 sl

2 ov

3 lv

2 ov

1 kl

3 ov

2 sl

1 ov

2 kl

PAKOLLISET
KIELIOPINNOT

3 ov

TALOUSHALLINNON
SUUNTAUTUMINEN
OPINTOKOKONAISUUS
2115
TALOUSHALLINTO
20 OV
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää taloushallinnon ja
verotuksen osaamistaan. Hän osaa suunnitella ja kehittää yrityksen taloushallintoa ja sen raportointia. Hän osaa käyttää
saamaansa tietoa yrityksen johtamisen ja
toiminnan ohjauksen välineenä.
TALOUSHALLINNON KÄYTÄNTÖ
5 OV
Opintojaksot
2115I
Kirjanpidosta
tilinpäätökseen
2 ov
2 lv
2115J
Taloushallinnon tietojärjestelmät ja virtuaalinen taloushallinto 3 ov
3 lv

1 lv

2 ov

3 lv

3 ov

1 lv
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3 lv

SUUNTAUTUMISOPINNOT

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa suunnitella yrityksen rahoituksen ja laatia yrityksen kannattavuuslaskelmat. Hän perehtyy yrityksen
riskeihin ja riskien hallintaan sekä velkasuhteisiin ja velan vakuuksiin. Opiskelija
tietää verotuksen vaikutuksen yrityksen
toimintaan ja osaa eri yritysmuotojen verotukselliset erot.

2000P
Grunder till
affärssvenska
2000R
Svensk affärs
kommunikation
2001P
Basics of
Business English

2 ov

VAIHTOEHTOISET
OPINNOT

OPINTOKOKONAISUUS
2113
TALOUSHALLINTO
7 OV 1 - 2 LV

Opintojaksot
2113C
Rahoitus
2113D
Välitön verotus
2113E
Kannattavuus
suunnittelu
2113F
Arvonlisäverotus

2001R
English Business
Communication

TILINPÄÄTÖKSEN SUUNNITTELU JA
ANALYSOINTI
5 OV
Opintojaksot
2115K
Yritysverotus
2115C
Tilipäätös- ja
verosuunnittelu
2115E
Yritys- ja tilinpäätösanalysointi

1 ov

3 lv

2 ov

3 lv

2 ov

3 lv

JOHDON LASKENTA
5 OV
Opintojaksot
2115L
Talouden ohjaus
ja suunnittelu
2 ov
2115M
Taloushallinnon raportointi
ja tietokannat
2 ov
2115G
Accounting English
1 ov

4 lv
4 lv
3 lv

TALOUSHALLINNON PROJEKTI *
5 OV
Opintojaksot
2115N
Taloushallinnon
käytäntö*
2 ov
2115O
Taloushallinnon suunnittelu ja
kehittäminen*
2 ov
2115P
Yhtiöoikeus*
1 ov

2 lv
3 – 4 lv
3 lv
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KANSAINVÄLISTEN TOIMINTOJEN
SUUNTAUTUMINEN
OPINTOKOKONAISUUS
2116
KANSAINVÄLISET TOIMINNOT
20 OV

2116O
Kansainvälinen
projekti*

1 ov

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

3 lv

KANSAINVÄLINEN KAUPPA JA
ASIAKIRJAT
5 OV

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy yrityksen kansainvälistymiseen. Hän oppii suunnittelemaan
ja kehittämään kansainvälistyvän yrityksen toimintoja. Hän tutustuu eri markkina–alueisiin ja oppii toteuttamaan ulkomaankaupan käytännön toimenpiteitä.
MARKKINA-ALUEET
5 OV
Opintojaksot
2116A
Kansainvälinen talous 2 ov
2 sl
2116K
Barentsin
markkina-alue
2 ov
2 – 4 lv
2116L
Central European and
the EU Trade
2 ov
2 – 4 lv
2118F
Kaukoitä
markkina-alueena
1 ov
2 – 4 lv
(2116K ja 2116 L vaihtoehtoisia)

Opintojaksot
2116C
Kansainvälinen
sopimusoikeus
2116R
Ulkomaankaupan
tekniikka

Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää osaamistaan valintansa mukaan.

2 ov

3 lv

3 ov

3 lv

KANSAINVÄLISEN MARKKINOINNIN
PROJEKTI *
5 OV
Opintojaksot
2116P
Kansainvälistymisselvitys,
verkostoituminen
2 ov
3 sl
2116Q
Kansainvälistymisen suunnittelu ja
kehittäminen
3 ov
3 sl,kl

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
KANSAINVÄLISTYVÄ LIIKETOIMINTA
JA MARKKINOINTI
5 OV
Opintojaksot
2116B
Kansainvälistyvä yritys 2 ov
2116D
Kansainvälinen
markkinointi
2 ov

2 lv
3 lv

Koulutuspäällikön tulee hyväksyä etukäteen muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot. Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opintojaksot esitellään
opinto-oppaan luvussa neljä.

Vapaasti valittavia opintojaksoja opiskelija voi valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta. Opinnot voivat kuulua
ammattikorkeakoulun normaalitarjontaan
tai ne voivat olla erityisesti vapaasti valittavia opintoja varten suunniteltuja. Erikseen järjestettävistä vapaasti valittavista
opinnoista ilmoitetaan lukuvuoden aikana. Muutkin opinnot voidaan hyväksyä
vapaasti valittaviksi opinnoiksi.

BUSINESS AND CULTURE
5 OV 2 – 4 LV
Opintojaksot
2120D
Business Culture
2120E
Customer Interaction in
Different Cultures
2120F
Finnish and International
Business Etiquette

1 ov
2 ov

E-LIIKETOIMINTA
5 OV 2 – 4 LV

2 ov
2 ov
2 ov
1 ov
2 ov
1 ov
1 ov
2 ov
2 ov
2 ov
2 ov

ENGLANNINKIELISET
OPINTOJAKSOT 2 – 4 LV

Opintojaksot
2120G
Verkkoliiketoiminta 1:
asiakashankinta ja markkinointi
2 ov
2120H
Verkkoliiketoiminta 2:
talouden hallinta ja tietojärjestelmät 2 ov
2120I
WWW – sivut liiketoiminnassa
1 ov

Opintojaksot
2128E
Accounting Theory and
Practice
2128F
International Accounting
2128G
Environmental Accounting
2128D
Service Marketing Management

2 ov
2 ov
1 ov
2 ov

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
2 – 4 LV
Opintojaksot
2118B
Kansainvälisen markkinoinnin
kilpailukeinot
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2 ov

2118E
Business – to – business
markkinointi
2119A
Esimiestyö ja johtaminen
2119B
Työpsykologian perusteet
2119I
Talouselämän muutokset
2117E
Sijoitustoiminta
2117M
Tilintarkastus (verkkokurssi)
2117L
Laadunhallinta (verkkokurssi)
2118J
Barentsin kauppa
2118K
Kilpailustrategiat
2118L
Yritystoiminnan riskienhallinta
2118M
Yrityksen arvot ja etiikka

2 ov
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KIELIOPINNOT
Hallinnon ja kaupan alan koulutusohjelmissa voi opiskella ruotsia, englantia,
saksaa, ranskaa, venäjää ja espanjaa.
Tutkintoon kuuluvien kieliopintojen määrä on seuraava:
Kansainväliset toiminnot
Vähintään 20 ov, vähintään 4 kieltä:
Ruotsi, pakollinen
5 – 7 ov
Englanti, pakollinen
5 – 7 ov
Espanja/ ranska/ saksa/ venäjä/
norja/ saame / viittomakieli
4 – 6 ov
Taloushallinto
Vähintään 14 ov, vähintään 3 kieltä:
Ruotsi, pakollinen
5 ov
Englanti, pakollinen
5 ov
Espanja / ranska / saksa / venäjä/
norja / saame / viittomakieli
4 ov
Jos opiskelija on aiemmin suorittanut vähintään 4 ov:n laajuiset espanjan, ranskan, saksan tai venäjän opinnot, hän voi
hakeutua suoraan kyseisten kielten opintojaksoille (katso alla oleva opintojaksoluettelo). Opiskelija, joka ei aikaisemmin
ole opiskellut espanjaa, ranskaa, saksaa
tai venäjää, ohjataan Ramkin yhteisissä
opinnoissa tarjottaviin kielten alkeis- ja
jatko-opintojaksoihin (ks. oppaan luku 4).
Ruotsin ja englannin kielissä järjestetään
Ramkin yhteisissä opinnoissa tukikursseja, jotka on tarkoitettu tukemaan vaativampia kieliopintoja (ks. oppaan luku 4).
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OPINTOKOKONAISUUS
2000
RUOTSI
Opintojaksot
2000P
Grunder till
affärssvenska
3 ov
2000R
Svensk
affärskommunikation 2 ov
2000H
Att göra business
1 ov
2000I
Stödkurs i svenska
1 ov
2000O
Grundkontakter i affärssvenska
(verkkokurssi)
1 ov
2000J
Lappland
1 ov

1lv
3 lv

Opintojaksot
2002J
Wiederholungskurs Deutsch
2002A
Geschäftlich in Deutschland
2002B
Auf der Messe
2002C
Geschäfskommunikation
2002D
Herzlich Willkommen
2002M
Auf Safari

1 lv
3 lv

Opintojaksot
2003B
Francais pratique de commerce
tourisme
2003A
Francais commercial
2003C
Francais de la communication
commerciale
2003D
La Laponie

2 ov
1 ov
2 ov
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2 ov
1 ov

OPINTOKOKONAISUUS
2005
ESPANJA
Opintojakso
2005A
Liike-espanjan perusteet

2 ov

1 ov

HARJOITTELU
1 ov

et du
1 ov
2 ov
2 ov
2 ov

OPINTOKOKONAISUUS
2004
VENÄJÄ
2004A
Liikevenäjän perusteet
2004B
Suullinen liikevenäjä

opinto-opas.pmd

1 ov

OPINTOJAKSOKOKONAISUUS
2003
RANSKA

OPINTOKOKONAISUUS
2001
ENGLANTI
Opintojaksot
2001P
Basics of
Business English
3 ov
2001R
English Business
Communication
2 ov
2001I
Supportive Course of
English
1 ov
2001Q
May I have the floor, please1 ov
2001J
Lapland
2 ov

2004C
Venäjän liikeviestintä
2004D
Arkipäivän venäjä

OPINTOKOKONAISUUS
2002
SAKSA

2 ov
1 ov

Työharjoittelu on osa ammattitaidon
hankkimista ja tukee tutkinnon tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija perehtyy
ammattitaitojen kannalta keskeisiin työtehtäviin ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Työharjoittelu suoritetaan kahdessa jaksossa. Perusharjoittelu ajoittuu toisen
opiskeluvuoden keväälle ja syventävä
harjoittelu kolmannen vuoden keväälle.
Perusharjoittelu voidaan suorittaa missä
tahansa kaupan ja hallinnon alalla. Syventävä työharjoittelu suoritetaan suuntautumisen mukaisissa työtehtävissä ja
–paikoissa. Harjoittelu voidaan tehdä joko
kotimaassa tai ulkomailla. Kansainvälisten toimintojen suuntautumisen valinneille
opiskelijoille suositellaan ainakin toisen
harjoittelun suorittamista ulkomailla. On
myös suositeltavaa, että opiskelijan opinnäytetyö liittyy syventävään harjoitteluun.
Ennen harjoittelua opiskelijan on esitettävä työharjoittelusuunnitelma koulutusohjelman työharjoittelusta vastaavalle
henkilölle. Harjoittelu on ohjattua ja sisältää raportointia ja seminaareja.
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OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
Opinnäytetyö on prosessi, joka etenee
opintojen aikana, ja siinä yhdistyvät erilaiset ammatin hallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen ongelman
ratkaisemiseen ja kehittää samalla asiantuntijuuttaan.

Opinnäytetyö voi olla tutkielma, suunnittelu- tai kehittämistehtävä, osa laajempaa
tutkimusprojektia tai ammattialaa palveleva sovellus. Parhaimmillaan opinnäytetyö palvelee ja kehittää elinkeinoelämää.
Kypsyysnäyte osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa ja perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin.

INNOAKATEMIA
6

INNOAKATEMIA

InnoAkatemia on Rovaniemen ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmien ja alojen yhteinen, itsenäinen yksikkö. Se
on perustettu syksyllä 2001 ja toiminnalla on kolmivuotinen ESR- projektirahoitus. Projektilla tulee saada aikaan toimintamalli, joka tarjoaa vaihtoehtoisen opiskelutavan ammattikorkeakoulun eri tutkinnoille. Tällä hetkellä InnoAkatemia on
suuntautunut yritystoiminnan, matkailun
ja erityisesti markkinoinnin koulutukseen.
Tavoitteena on valmentaa osaajia, joilla
on yrittäjältä vaadittavat valmiudet ja
osaaminen.
InnoAkatemiassa oppimisen yksikkö on
tiimi. InnoAkatemiaan tultaessa organisoidutaan tiimeiksi. Jokainen hakeutuu
tiimeihin kiinnostuksensa perusteella.
Luontaisia taipumuksiaan ja ydinosaamistaan jokainen voi hyödyntää ja vahvistaa valitsemissaan projekteissa. Saattamalla kokeneempia ja kokemattomampia oppijoita toimimaan projekteissa yhdessä toteutetaan mestari-kisälli-oppipoika -mallia.
Projektit ovat todellisia, työelämälle suoritettavia tehtäviä. Tiimit toteuttavat työelämäprojekteja ja -hankkeita perustamiensa yritysten kautta. Varmistaakseen riittävän määrän projekteja InnoAkatemia
luo tiiviit työelämäyhteydet ja kehittää niitä jatkuvasti.
Projektien toteuttamiseen vaadittava teoria hankitaan pääosin alan kirjallisuudesta. Lukeminen ja kirjallisuus ovat InnoAkatemiassa tärkeällä sijalla. Kirjoja ei
omaksuta sellaisenaan, vaan tärkeintä
on, että niistä saadaan ajatuksia ja ideoita, joita voidaan testata projekteissa.
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Tiimi-istuntojen rinnalla toimivat toiseltaoppimista tehostavat oppimissolut. Solu
on muutaman hengen oppimispaikka.
Solujen tarkoituksena on antaa mahdollisuus vaihtaa ajatuksia, analysoida teorioita ja testata omien ajatusten kantavuutta. Oppimissoluissa käsitellään luettuja teoriakirjoja ja niistä kirjoitettuja esseitä. Suora työssäoppimisen menetelmä
luo puitteet opiskelijoiden kehittymiselle
oppimiskykyisiksi, osallistuviksi, dynaamisiksi ja rohkeiksi asiantuntijoiksi.
Oppimisen arviointi perustuu oppimiskäsitykseen, jossa tentit on korvattu mm.
portfolioilla. Näin korostuu uuden tiedon
synnyttämisen tärkeys - ei vanhojen tietojen kerääminen ja ulkoa oppiminen.
Tärkeää on ymmärtää jokaisen oppivan
itseään varten. Tiimityössä on oleellista
jokaisen ydinosaamisen hyödyntäminen.
Tiimi hyödyntää jäsentensä vahvuuksia
ja jokaisen ydinosaaminen tunnistetaan
oppimisprosessin myötä.
Opiskelijoiden osallistuminen koulutuksen suunnitteluun tapahtuu oppimissopimuksen avulla. Sopimuksessa jokainen
määrittää itsensä oppijana, mihin suuntaan ja miten hän aikoo edetä. Oppimissopimus päivitetään tarpeen mukaan joko
neljännesvuosittain tai puolen vuoden
välein. Jokainen opiskelija pitää itse omaa
treenipäiväkirjaa/projektipäiväkirjaa, joka
toimii kehittämistyön apuvälineenä. Harjoituspäiväkirjan ja oppimissopimusten
tarkastukset uudistavat jatkuvana prosessina opetussuunnitelmaa.
InnoAkatemian vaikuttavuus
- konkreettinen oppilaitoksen ja yritysten
välinen alueellinen yhteistyömalli
- tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen aidossa käytännön tilanteissa
277
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- oppilailla korkea motivaatio koulutusmenetelmästä johtuen
- tiimityöskentely lisää opiskelijoiden työelämävalmiuksia, erityisesti yhteistyötaitoja
- lisää yrittäjyyttä korkeasti koulutettujen
piirissä
- synnyttää uusia yrityksiä

InnoAkatemia on verkostoitunut myös
muiden ammattikorkeakoulujen “akatemioiden” kanssa, kuten Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian ja
Tampereen ammattikorkeakoulun proAkatemian kanssa.

YRITYSTAKOMO
7

YRITYSTAKOMO

YritysTakomo on osa Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoRamk-innovaatiokeskusta. Lähtökohtana yrityshautomotoiminnalle on opiskelijoiden aktivoiminen
yrityksen perustamiseen opiskeluaikana
tai valmistumisen jälkeen. YritysTakomon
toiminta-ajatuksena on edistää yrittäjyyttä Rovaniemen ammattikorkeakoulun toiminta-alueella edesauttamalla uusien yritysten syntymistä sekä tukemalla pk-yrityskentän kehittymistä.
YritysTakomosta on kehitetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa monialainen eri
koulutusalojen erityistarpeisiin pohjautuva toiminnallinen tukiympäristö aloittaville yrityksille. Toimintaympäristö ja tukipalvelujärjestelmä mahdollistavat yritystoiminnan aloittamisen opiskeluaikana ja
valmistumisen jälkeen. Ohjauksen ja neuvonnan tuominen lähelle opiskelijaa hänen omaan toimintaympäristöönsä helpottaa yhteydenottoa. YritysTakomo hyödyntää toiminnassaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutusalojen olemassa olevaa osaamista. YritysTakomon
toiminnan piiriin kuuluvat kaikki ammattikorkeakoulun koulutusalat: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,
matkailu-, ravitsemis- ja talousala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä tekniikan ja liikenteen ala.
YritysTakomo tarjoaa perustettaville ja jo
toimiville yrityksille valmennusta ja tukea
neuvomalla mm. yritysidean kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, markkinointi- rahoitus- ja muiden
suunnitelmien tekemisessä sekä yhteistyöverkoston luomisessa. YritysTakomo
vuokraa yrityksille tarvittaessa toimitiloja
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ja laitteita sekä tarjoaa muita yrityspalveluja. YritysTakomossa toimiva yritys voi
sijaita fyysisesti myös muualla kuin YritysTakomon hallitsemissa tiloissa. YritysTakomon palveluiden piirissä toimivilta
yrityksiltä peritään tiloista ja laitteista käypä vuokra.
YritysTakomossa on luotu osaamisen ja
asiantuntijavaihdon lisäämiseksi mentorjärjestelmä, jossa hyödynnetään jo toimivien yrittäjien kokemuksia ja osaamista.
Mentortoiminta tarkoittaa kokeneemman
ja aloittavan yrittäjän “kummisuhdetta”.
YritysTakomo tarjoaa siellä toimiville yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville
opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta
kunkin yrityksen / yrittäjän tarpeiden mukaisesti. YritysTakomon yritykset muodostavat keskinäisen verkoston, jota he
voivat hyödyntää esim. markkinoinnissa
tai hankinnoissa. Verkosto toimii samalla myös yrittäjien välisenä keskustelufoorumina. YritysTakomo järjestää yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisiä
koulutustilaisuuksia ja säännöllisiä teemallisia tapaamisia. Kaikessa toiminnassa periaatteena on luottamuksellisuus.
YritysTakomon toiminnan rahoittaa ESR
/ Lapin lääninhallitus vuoden 2004 loppuun saakka.
Lisätietoja
Anitta Ruoskanen
Yrittäjyyden yliopettaja
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Puh. 0400 221 602
Marja Inkeröinen
Yrittäjyyden lehtori
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Puh. 040 7096822
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AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU
8

AVOIN AMMATTIKORKEA- Opinnoista ja uusista opintojaksoista ilmoitetaan lukukauden aikana paikallisKOULU

Avoin ammattikorkeakouluopetus koostuu Rovaniemen ammattikorkeakoulun
tutkintoon johtavien koulutusohjelmien
opinnoista ja yhteisistä opinnoista. Opinnot koordinoidaan avoimesta AMK-opetuksesta. Opintojen sisällöt tulevat koulutusohjelmista ja opetuksen toteuttavat
opettajat ja asiantuntijat. Opintojen laajuus on 1 - 5 opintoviikkoa.
Avoimiin ammattikorkeakouluopintoihin
on valittu ammatillisia ja yleissivistäviä
opintojaksoja. Opetus on avointa kaikille
kiinnostuneille iästä tai peruskoulutuksesta riippumatta. Opinnot soveltuvat myös
ammattikorkeakouluopiskelijoille esimerkiksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi. Opetus järjestetään iltaisin, viikonloppuisin ja
kesäaikana. Opinnot toteutetaan lähi-,
monimuoto- ja verkko-opetuksena.
(www.averko.fi ja www.ramk.fi/virtuaaliamk)
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot
ovat tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleville maksuttomia. Avoimen
ammattikorkeakoulun opintoihin osallistumisesta tulee sopia oman koulutuspäällikön kanssa ennen opintojen aloittamista. Avoimet ammattikorkeakouluopinnot
voidaan sisällyttää tutkintoon kuuluviksi
opintosuorituksiksi ja opintojen hyväksi
lukemisessa noudatetaan Rovaniemen
ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä.

lehdissä ja ammattikorkeakoulun www sivuilla http://www.ramk.fi / koulutus/avoinamk/opinto-ohjelma
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoille tapahtuu lomakkeella opintotoimistoon tai sähköisellä lomakkeella ammattikorkeakoulun
www -sivuilla http://www.ramk.fi/ koulutus/
avoinamk/ilmoittautuminen
RAMKin opiskelijat ilmoittautuvat WinhaWillen kautta.
Valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.
LISÄTIETOJA

LAPIN MAAKUNTAKORKEAKOULU
9

LAPIN MAAKUNTAKORKEAKOULU

Rovaniemen ammattikorkeakoulu on
mukana Lapin läänin korkeakoulujen yhteisessä alueellisen toiminnan kehittämishankkeessa, Lapin maakuntakorkeakoulussa. Kehittämishankkeen tavoitteena on
1) tukea seutukuntien kehittämistyötä, 2)
parantaa korkeakoulutasoisen koulutuksen saatavuutta ja 3) lisätä koulutusorganisaatioiden yhteistyötä. Alueellinen
toiminta suunnitellaan seutukunnallisissa
yhteistyöelimissä.
Toiminta konkretisoituu seutukunnan elinkeinoelämän tarpeista johdettuna koulutuksena (avoin ammattikorkeakoulu ja
yliopisto-opetus, täydennyskoulutus, tutkintoon johtava koulutus), alueellisina tutkimus- ja kehittämishankkeina (opinnäy-

Valmisteluvaiheessa olevan maakuntakorkeakoulu –hankkeen tarjonnasta tullaan tiedottamaan sekä kunnallisten yhteistyöorganisaatioiden että maakuntakorkeakouluosapuolten kautta (www,
avoimen opinto-oppaat).
Lisätietoja:
Ari Konu
Projektipäällikkö
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C, 96300 ROVANIEMI
Puh. 040 735 2007
Sähköposti: ari.konu@ramk.fi

Opintotoimisto
Seija Enbuske
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Puh (016) 331 3366
Faksi (016) 331 3328
Sähköposti seija.enbuske@ramk.fi
Koulutuksesta vastaava
Marja-Leena Tuomainen
Koulutussuunnittelija/avoin AMK-opetus
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Puh (016) 331 3698 040 752 9570
Faksi (016) 331 3328
Sähköposti
marja-leena.tuomainen@ramk.fi

280

opinto-opas.pmd

tetyöt, selvitykset, arvioinnit) sekä yritystoimintaa palvelevina tuotekehitys- ja innovaatiohankkeina.
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VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU
10 VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU
Rovaniemen ammattikorkeakoulu kuuluu
ammattikorkeakoulujen muodostamaan
Suomen virtuaaliammattikorkeakouluun,
joka vahvistaa ja monipuolistaa ammattikorkeakoulujen opetus- ja koulutustarjontaa. Tavoitteena on, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa virtuaaliopintojaksoja myös toisista ammattikorkeakouluista. Virtuaaliammattikorkeakoulun opetus perustuu avoimen ja etäopiskelun periaatteisiin.
Verkko-opinnot tukevat opiskelijan henkilökohtaista opinto-ohjelmaa. RAMKin
verkko-opintojaksot ovat opiskelijoille ilmaisia, mutta muiden koulujen verkkoopinnot ovat maksullisia. Tästä syystä
opiskelijan pitää suunnitella verkko-opinnot yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.
Koulutuspäällikkö hyväksyy verkko-opinnot opiskelijan opinto-ohjelmaan. RAMKin verkko-opintoihin RAMKin opiskelijat
ilmoittautuvat WinhaWillen kautta. Averkon ja muiden ammattikorkeakoulujen
tarjoamiin virtuaaliAMK-opintoihin ilmoittaudutaan suoraan näiden kotisivuilta
(www.averko.fi, www.virtuaaliamk.fi). Samoista osoitteista löytyvät selkeät ohjeet
verkko-opintojaksojen toteutuksesta,
ajankohdista ja suorittamisesta. Muihin
kuin RAMKin verkko-opintoihin pitää olla
koulutusohjelman hyväksyntä.

RAMKin opiskelija saa tiedon oman koulun verkko-opintoihin hyväksymisestä
WinhaWilleen. Averkon ja muiden ammattikorkeakoulujen virtuaaliAMK-opintoihin hyväksymisestä tulee tieto opiskelijan sähköpostiin. RAMKin verkko-opintojen arvosanat merkitään suoraan WinhaWilleen. Averkon ja muiden ammattikorkeakoulujen virtuaaliopintojen suorituksista opiskelija saa todistuksen ilmoittamaansa osoitteeseen.
RAMKin opiskelijat saavat verkko- ja oppimisympäristöihin tarvittavat käyttäjätunnukset oman alansa atk-tukihenkilöiltä.
Lisätietoja:
Opintotoimisto
Seija Enbuske
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Puh 016 331 3366
Faksi 016 331 3328
Sähköposti: seija.enbuske@ramk.fi
Sirkka Saranki-Rantakokko
Projektipäällikkö
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Puh 016 331 3381
Sähköposti:
sirkka.saranki-rantakokko@ramk.fi

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN
TARJOAMAT OPINNOT
11 ROVANIEMEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN
TARJOAMAT OPINNOT
LAPIN KESÄYLIOPISTO
Lapin kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka opetuksesta noin
puolet on avointa yliopisto-opetusta. Kesäyliopiston kautta on mahdollista monipuolistaa suoritettavaa tutkintoa eri yliopistojen sivuaineilla. Avoin yliopisto-opetus järjestetään yhteistyössä yliopistojen
ja korkeakoulujen kanssa alueellisten
koulutustarpeiden mukaan. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen Rovaniemen lisäksi myös
muualla maakunnassa erityisesti KemiTornion alueella. Lapin kesäyliopisto on
mukana vastaperustetussa Lapin maakuntakorkeakoulussa.
Lisäksi kesäyliopisto järjestää ajankohtaista ammatillista täydennyskoulutusta,
kielikoulutusta sekä kotimaassa että ul-

282

opinto-opas.pmd

komailla, lukiolaiskursseja ja ikääntyvien
yliopistotoimintaa. Kesäyliopiston toiminta
on ympärivuotista. Suurin osa koulutuksesta pohjautuu kesäyliopistolle tulleisiin
koulutusaloitteisiin. Vuosittain kesäyliopiston opetukseen osallistuu noin 3000
opiskelijaa.
Lisätietoja:
Rovaniemen toimisto
Hallituskatu 20 B
96100 Rovaniemi
Puhelin 016 3422 621
E-mail: Lapin.Kesayliopisto@urova.fi
Kemi-Tornion toimisto
Kirkkopuistokatu 20
94100 Kemi
Puhelin 016 256 243
E-mail: Paivi.Hinno@urova.fi
www.lapinkesayliopisto.fi
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AASIA-OPINNOT
12 AASIA-OPINNOT
Rovaniemen ammattikorkeakoulu on
mukana Yliopistojen ja Korkeakoulujen
Itä- ja Kaakkois-Aasian Yhteistyöverkostossa, jossa jäseninä ovat 29 ammattikorkeakoulua ja 20 yliopistoa. Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteistyöverkosto järjestää
vuosittain valtakunnallisen Aasian ohjelma -opintokokonaisuuden, johon myös
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat osallistua.
Aasian ohjelma -opintokokonaisuus koostuu kolmesta 4 ov ja yhdestä 3 ov laajuisesta opintojaksosta. Koko Aasian ohjelman laajuus on yhteensä 15 ov (22.5
ECTS Credits). Aasian ohjelma jakautuu
neljään Itä- ja Kaakkois-Aasian opintojaksoon, joista jokaiseen kuuluu 16–22 tuntia videoneuvotteluluentoja. Luentojen lisäksi opintoihin sisältyy verkkokursseja,
opiskelijan itsenäistä työskentelyä ja tenttejä. Opiskelijat voivat suorittaa koko 15
ov opintokokonaisuuden tai yksittäisiä 3
tai 4 ov opintojaksoja. Suomenkielisistä
opintojaksoista voi suorittaa 1 ov luentokurssin tai 4 ov kokonaisuuden.
Aasian ohjelma -opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijoille vankat perustiedot Itäja Kaakkois-Aasiasta tarkastelemalla
aluetta monitieteisesti kulttuurihistorian,
yhteiskunta-, liiketalous- ja viestintätieteiden näkökulmasta:
A) Itä- ja Kaakkois-Aasian kulttuurihistoria, 4 ov
B) Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteiskunta ja
politiikka, 4 ov
C) Business in East and Southeast Asia,
4 ov
D) Language and Communication in East
and Southeast Asia, 3 ov
Vuonna 2004 Aasian ohjelma –opintokokonaisuus jakautuu kahdelle lukukaudelle. Keväällä järjestetään opintojaksot A ja

B ja syksyllä C ja D. Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteistyöverkoston virtuaalinen ammattikorkeakoulujen Aasian ohjelma opintokokonaisuus on tuotannossa ja
valmistuu tammikuussa 2004. Ohjelma
sisältää kolme englanninkielistä opintojaksoa, yht. 9 ov (13.5 ECTS Credits):
A) Orientation to East and Southeast Asia,
3 ov
B) Social and Health Care in Asian Countries, 3 ov
C) Asian Tourism and Service Culture &
Management, 3 ov
Tarkempia tietoja Aasian ohjelma –opintokokonaisuuksista ja aikatauluista
saat sähköpostitse osoitteesta
asianet@jypoly.fi. Tutustu myös verkoston www-sivuihin http://www.asianet.fi,
Voit myös liittyä Asianet –sähköpostilistalle, joka on avoin Itä- ja Kaakkois-Aasian opetuksen ja tutkimuksen tiedotuskanava. Sähköpostilistan kautta tiedotetaan
Aasiaan liittyvistä julkaisuista, seminaareista, tapahtumista, koulutusmahdollisuuksista, rahoitusmahdollisuuksista, jne.
Tietoa saat myös opintotoimistosta.

TUTKINTOSÄÄNTÖ

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN
TUTKINTOSÄÄNTÖ
13 ROVANIEMEN
AMMATTIKORKEAKOULUN
TUTKINTOSÄÄNTÖ

tikorkeakoulussa voidaan suorittaa liitteen
1 mukaiset ammattikorkeakoulututkinnot.

Opiskeluun liittyviä määräyksiä ohjaa
Rovaniemen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö, jonka sisältö tarkistetaan
vuosittain. Uusi ammattikorkeakoululaki
astuu voimaan 1.8.2003. Rovaniemen
ammattikorkeakoulun tutkintosääntö tullaan muuttamaan uuden lain ja asetuksen mukaiseksi.

Opinnot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun
koulutustehtävä ja suoritettavat
tutkinnot
Rovaniemen ammattikorkeakoulun ensisijaisena tehtävänä on palvella työ- ja elinkeinoelämää tarjoamalla koulutusohjelmien mukaista ammattikorkeakouluopetusta. Sen tehtävänä on myös järjestää
avoimia ammattikorkeakouluopintoja,
ammatillisia erikoistumisopintoja, täydennyskoulutusta sekä harjoittaa tutkimus-,
kehitys- ja palvelutoimintaa.
Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä
ja suorittamisessa noudatetaan mitä ammattikorkeakouluopinnoista annetussa
laissa (255/1995) ja asetuksessa (256/
1995) säädetään. Lisäksi noudatetaan
mitä tässä tutkintosäännössä ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun johtosäännössä määrätään.

Eri opintojaksojen suoritusvaatimukset on
kirjattu opetussuunnitelmiin, jotka ammattikorkeakoulu päättää vuosittain. Opintojakson vastaava opettaja täsmentää opintojakson sisällöt, suoritusvaatimukset ja
arviointiperusteet.
Opetussuunnitelmassa ilmoitetaan opintojen pakollisuus, vaihtoehtoisuus tai vapaasti valittavuus. Opiskelijalla on oikeus valita tutkintoonsa muiden koulutusohjelmien tai muiden oppilaitosten opetustarjonnasta ammattikorkeakoulun hyväksymiä opintoja. Opiskelijan suorittamat opinnot sisällytetään vain sen koulutusohjelman tai suuntautumisvaihtoehdon
tutkintoon, jonka opiskelijaksi hänet on
valittu, ellei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä opiskelijalle oikeutta
suorittaa myös toista tutkintoa tai tutkintonimikettä.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteisiä opintoja voi suorittaa missä tahansa
ammattikorkeakoulun koulutusohjelmassa.

Opetusministeriön lukuvuosien 1999 –
2000 ja 2000 -2001 koulutusohjelmapäätöksen mukaisesti Rovaniemen ammat-
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Ammattikorkeakoulujen opintojen tavoitteista on säädetty ammattikorkeakouluopinnoista annetussa asetuksessa (256/
1995).
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TUTKINTOSÄÄNTÖ
Opiskeluaika

Tutkinnon suorittaminen

Opintojen suoritusaika lasketaan opetussuunnitelman laajuudesta siten, että 40
ov vastaa yhden lukuvuoden opintoja.
Aikuiskoulutuksessa ja siirtyvien opiskelijoiden osalta laskennallinen aika perustuu opetussuuunnitelman laajuuteen
sekä ryhmän opetuksen toteutussuunnitelmaan. Siirtyvien opiskelijoiden opintojen suoritusaika perustuu henkilökohtaiseen suunnitelmaan suoritettavien opintojen laajuudesta sekä opetuksen toteutussuunnitelmaan. Mikäli opiskelija ei
suorita tutkintoaan niiden laajuutta vastaavassa ajassa, hänen on esitettävä
henkilökohtainen suunnitelma opintojen
saattamiseksi loppuun. Jos opiskelija ei
saa suoritettua opintojaan viimeistään
yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä
ajassa, hänen on haettava ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla opintooikeudelleen jatkoaikaa. Aikuisopiskelijan
on suoritettava opinnot ajassa, joka on
yhtä vuotta pidempi kuin opetuksen toteutussuunnitelma.

Opiskelija on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, kun hän on suorittanut
hyväksytysti kaikki vahvistetun opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot ja
suorittanut kypsyysnäytteen.

Ilmoittautuminen opiskelijaksi
Opiskelijan on joka lukuvuoden alussa ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla. Poissaolon voi keskeyttää
ilmoittautumalla läsnäolevaksi seuraavan
lukukauden alusta. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu läsnäolevaksi eikä poissaolevaksi hän menettää opinto-oikeutensa.
Opinto-oikeutensa menettäneelle voidaan anomuksesta palauttaa opinto-oikeus seuraavan lukukauden alusta lukien.

Opiskelijalla on oikeus sisällyttää tutkintoonsa sen laajuudeksi päätetyn opintoviikkomäärän ylittäviä opintoja ammattikorkeakoulun hyväksymällä tavalla.
Toisessa ammattikorkeakoulussa, muussa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa
suoritettuja opintoja sekä ulkomailla suoritettuja opintoja voi ammattikorkeakoulu
hakemuksesta hyväksyä korvaaviksi tai
tutkintoon sisältyviksi opinnoiksi.

TUTKINTOSÄÄNTÖ
Opintosuoritusten arvioinnin oikaisemisesta on voimassa, mitä asetuksessa
ammattikorkeakouluopinnoista 256/1995
on säädetty.
Todistuksen antamisesta on erikseen
maininta asetuksessa 256/1995 13 §.
Opiskelijaksi ottaminen
Opiskelijat valitaan koulutusohjelmiin tai
suuntautumisvaihtoehtoihin opetusministeriön päätösten mukaisesti. Opiskelijaksi
ottamisesta, pääsyvaatimuksista ja valintamenettelystä on säädetty ammattikor-

Ammattikorkeakoulu ottaa opiskelijat
opiskelemaan ja suorittamaan erillisiä
opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia.
Koulutusohjelmaan otetulla opiskelijalla
on ensisijainen oikeus osallistua opintojaksojen opetukseen.
Voimaantulo
Tämä tutkintosääntö on tullut voimaan
1.8.2001 lukien.

Arviointi ja todistukset
Ammattikorkeakoulun opintojaksot arvioidaan asteikolla hylätty (0), tyydyttävä (12), hyvä (3-4) ja kiitettävä (5). Opintojakso voidaan arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet ilmoitetaan opetussuunnitelmassa. Ammattikorkeakoulu
voi erityisestä syystä päättää opintojaksojen arvioinneista myös muita arviointitapoja tai -asteikkoja käyttäen.
Opiskelijalla on oikeus kahteen hylätyn
opintojakson suoritusyritykseen ja yhteen
hyväksytyn opintojakson arvosanan korotusyritykseen, jotka on suoritettava viimeistään kahden lukukauden kuluessa
opintojakson päättymisestä ko. suoritusvaatimuksilla ja arviointiperusteilla.
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keakouluopinnoista annetussa laissa
255/1995, laissa 1060/1998 ja asetuksessa 256/1995.
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TUTKINTOSÄÄNTÖ
Tutkintosäännön liite 1

Matkailun koulutusohjelma, 140 ov

Rovaniemen ammattikorkeakoulun
koulutusohjelmat ja tutkinnot lukuvuonna 2003 - 2004

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen
koulutusohjelma, 140 ov

Ammattikorkeakoulun eri päätöksellä
myös aikuiskoulutuksena
LUONNONTIETEIDEN ALA
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma,
140 ov
Koulutusohjelma johtaa liiketalouden
ammattikorkeakoulututkintoon.
Valmistuvat voivat käyttää Tradenomi-nimikettä
LUONNONVARA- JA
YMPÄRISTÖALA
Koulutusohjelmat johtavat luonnonvaraalan ammattikorkeakoulututkintoon
Maaseutuelinkeinojen
koulutusohjelma, 160 ov
Valmistuvat voivat käyttää Agrologi (AMK)
–nimikettä
Metsätalouden koulutusohjelma,
160 ov
Valmistuvat voivat käyttää Metsätalousinsinööri (AMK) -nimikettä
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA
TALOUSALA
Koulutusohjelmat johtavat matkailu- ja
ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkintoon.
Valmistuvat voivat käyttää Restonomi
(AMK) –nimikettä
Hotelli- ja ravintola-alan
koulutusohjelma, 140 ov

Degree Programme in Tourism
Studies, 140 ov
Valmistuvat voivat käyttää Bachelor of
Hospitality Management / Restonomi
(AMK) –nimikettä.
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTAALA
Koulutusohjelmat johtavat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon
lukuunottamatta liikunnan ja vapaa-ajan
koulutusohjelmaa, joka johtaa liikunnan
ammattikorkeakoulututkintoon.
Fysioterapian koulutusohjelma,
140 ov
Valmistuvat voivat käyttää Fysioterapeutti
(AMK) -nimikettä
Hoitotyön koulutusohjelma
suuntautumisvaihtoehdot:
Hoitotyö, 140 ov
Valmistuvat voivat käyttää Sairaanhoitaja (AMK) –nimikettä
Terveydenhoitotyö, 160 ov
Valmistuvat voivat käyttää Terveydenhoitaja (AMK) –nimikettä
Jalkaterapian koulutusohjelma,
140 ov
Valmistuvat voivat käyttää Jalkaterapeutti
(AMK) –nimikettä

TUTKINTOSÄÄNTÖ
Sosiaalialan koulutusohjelma, 140 ov
Valmistuvat voivat käyttää Sosionomi
(AMK) –nimikettä

YHTEISKUNTATIETEIDEN,
LIIKETALOUDEN JA HALLINNON
ALA

Hoitotyön ja fysioterapian koulutusohjelman suunnittelussa otetaan huomioon,
mitä on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/
94) ja asetuksessa (564/94) ja asetuksessa (564/94) ammatinharjoittamisoikeuksien saavuttamiseksi. Hoitotyön koulutusohjelmassa noudatetaan yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan
koulutusta koskevia EY-direktiivien säädöksiä 77/452/ETY, 77/453/ETY, 89/594/
ETY ja 89/595/ETY.

Liiketalouden koulutusohjelma,
140 ov
Koulutus johtaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon.
Valmistuvat voivat käyttää Tradenomi-nimikettä

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
Koulutusohjelmat johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon.
Valmistuvat voivat käyttää Insinööri
(AMK) –nimikettä
Kone- ja tuotantotekniikan
koulutusohjelma, 160 ov
Maanmittaustekniikan
koulutusohjelma, 160 ov
Ohjelmistotekniikan
koulutusohjelma, 160 ov
Rakennustekniikan koulutusohjelma,
160 ov
Tietotekniikan koulutusohjelma,
160 ov

Liikunnan ja vapaa-ajan
koulutusohjelma, 140 ov
Valmistuvat voivat käyttää Liikunnanohjaaja (AMK) -nimikettä
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TUTKINTOSÄÄNTÖ
Tutkintosäännön liite 2
Opintojen ja työkokemuksen hyväksilukemisperusteet Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa
Hyväksilukeminen perustuu Rovaniemen
ammattikorkeakoulun tutkintosäännöissä
annettuihin määräyksiin tutkinnon suorittamisesta, arvioinnista ja todistuksista.
Hyväksilukeminen, olipa kyse opintosuoritusten korvaamisesta tai muualla suoritetun tai suoritettavan opintojakson sisällyttämisestä valinnaisiin opintoihin, tehdään aina kirjallisen hakemuksen perusteella ja päätös arkistoidaan. Alle yhden
opintoviikon mittaisia opintojaksoja ei voi
sisällyttää opintoihin.
Ammattikorkeakoulu jakaa hyväksilukemisohjetta ja hakemuslomaketta, hyväksyy opinnot tutkinnon osaksi harkitsemassaan laajuudessa ja kirjaa suoritukset
opintorekisteriin. Aiempien opintojen hyväksilukua haetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Opiskelija hakee opintojen tai työkokemuksen hyväksilukemista
ja osoittaa hyväksiluettavaksi hakemiensa suoritusten sisällön ja laajuuden.
Peruskoulun tai toisen asteen tutkintoihin sisältyviä opintoja ei voida lukea hyväksi ammattikorkeakouluopinnoissa.
Poikkeuksena ovat lukioissa, ammatillisissa lukioissa ja nuorisoasteen koulutuskokeilussa ammattikorkeakoulun opintojaksoja suorittaneet opiskelijat.
Opistoasteisesta koulutuksesta, jossa on
koulutusohjelman tavoitteita vastaavia
opintojaksoja, voidaan korvata koulutusohjelman opintojaksoja tai niiden osia.
Yliopistoissa suoritetut arvosanat sekä

kesäyliopistoissa, kansalaisopistoissa,
kansanopistoissa, tai muualla suoritetut
yliopistolliset opintokokonaisuudet voivat
korvata opintoja, mikäli ne tutkintovaatimuksiltaan vastaavat ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviä kokonaisuuksia
tai niiden osia.
Opintojakson kokonaan korvaava suoritus merkitään opintorekisteriin. Korvaavan suorituksen arvosanaa voidaan käyttää osana opintojakson arviointia.
Vapaasti valittaviin opintoihinsa opiskelija voi sisällyttää opintoja muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista, myös
ulkomailta tai muita Rovaniemen ammattikorkeakoulun vapaasti valittavien tavoitteiden mukaisia opintoja. Ulkomaisten
opintojen tutkintoon sisällyttämisen tulee
perustua ammattikorkeakoulun tutkintosäännön lisäksi oppilasvaihdosta annettuihin säädöksiin ja kansainvälisiin tutkintojen tunnistamisperusteisiin.
Hyväksilukuun vaikuttavat aiempien suoritusten ikä ja arviointi. Erityisesti kiinnitetään huomiota nopeasti kehittyvien alojen opintojen ikään. Opinnäytetyön korvaaminen ammattikorkeakoulun toiseen
tutkintoon sisältyvällä opinnäytetyöllä vaatii erityiset perusteet.
Opinnot tai harjoittelu voidaan korvata
sellaisella koulutusohjelman tavoitteiden
mukaisella työkokemuksella, josta on
yksilöity työtodistus. Työkokemuksen perusteella hyväksiluetusta suorituksesta ei
anneta arvosanaa. Suositeltava vaihtoehto teoriaopintojen korvaamiselle työkokemuksella on opintojen suorittaminen
esim. näyttökokeella.
Taso- ja laatuvaatimukset täyttävät opinnot luetaan hyväksi vain kerran.

N:o 351/ 2003, annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003

Ammattikorkeakoululaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku
Yleiset säännökset
1§
Lain soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan opetusministeriön
toimialaan kuuluviin ammattikorkeakouluihin.
2§
Ammattikorkeakoulujen asema
koulutusjärjestelmässä
Ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakoulut
ja yliopistot muodostavat yhdessä korkeakoululaitoksen.
3§
Ammattikorkeakoulun itsehallinto ja
jäsenet
Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissaan itsehallinto.
Ammattikorkeakouluun kuuluvat sen jäseninä päätoimiset opettajat, muu päätoiminen henkilöstö ja päätoimiset opiskelijat. Siitä, kuka on päätoiminen, säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
4§
Ammattikorkeakoulujen tehtävät
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on
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antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja
harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta
palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä.
Ammattikorkeakoulut antavat ja kehittävät aikuiskoulutusta työelämäosaamisen
ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.
Ammattikorkeakoulu voi antaa ammatillista opettajankoulutusta sen mukaan
kuin siitä erikseen säädetään.
5§
Yhteistyö toimintaympäristön
kanssa
Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään
suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun
työelämän sekä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin
muiden oppilaitosten kanssa.

2 luku
Ammattikorkeakoulun
ylläpitäminen
6§
Ammattikorkeakoulun toimilupa
Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle tai
kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle suo291
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malaiselle yhteisölle tai säätiölle ammattikorkeakoulun toimiluvan. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima
ja täyttää ammattikorkeakoululle asetettavat laatu- ja muut vaatimukset.
Toimiluvan saajalla on oikeus ylläpitää
ammattikorkeakoulua, jossa annetaan
ammattikorkeakouluopetusta toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Toimiluvassa voidaan ammattikorkeakoululle määrätä myös sen tehtäviin kohdistuvia kehittämis- ja muita velvoitteita.
Valtioneuvosto voi toimiluvan saajaa kuultuaan peruuttaa toimiluvan kokonaan tai
osittain, jos koulutustarpeen olennaiset
muutokset tai muut ammattikorkeakoulun
ylläpitämiseen liittyvät syyt sitä edellyttävät taikka jos ammattikorkeakoulun toiminta ei täytä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia ja velvoitteita.
7§
Koulutustehtävä
Ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä määrätään, sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään, ammattikorkeakoulun toimiala,
opiskelijapaikkamäärä perustutkintoon
johtavassa koulutuksessa, ammattikorkeakoulun opetuskieli ja sijaintipaikat.
Luvan ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttamiseen, joka koskee opiskelijapaikkamäärää ja sijaintipaikkoja, antaa opetusministeriö.

3 luku
Toiminnan ohjaus ja arviointi
8§
Tavoitteiden asettaminen
Valtioneuvosto hyväksyy, sen mukaan
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään, määrävuosiksi kerrallaan
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman, joka sisältää ammattikorkeakoulujen yleiset kehittämistavoitteet.
Opetusministeriö ja ammattikorkeakoulun ylläpitäjä yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa sopivat määrävuosiksi
kerrallaan ammattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista, kansallisen korkeakoulupolitiikan kannalta keskeisistä tavoitteista ja niiden seurannasta sekä keskeisistä valtakunnallisista kehittämishankkeista.
Milloin ammattikorkeakoulukohtaisia
määrällisiä tavoitteita ei saada muutoin
valtakunnallisesti tai alueellisesti yhteensovitetuiksi, opetusministeriö voi päättää
ammattikorkeakouluissa opintonsa aloittavien määristä aloituspaikkojen kokonaismääränä ja tarvittaessa kokonaan tai
osittain tutkinnoittain.
9§
Laadunarviointi

Opetusministeriön yhteydessä on korkeakoulujen arviointineuvosto, josta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

4 luku
Ammattikorkeakoulun
hallinto
10 §
Sisäiset hallintoelimet
Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa
hoitavat hallitus ja rehtori.
11 §
Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori. Hallituksessa ovat lisäksi edustettuina
ammattikorkeakoulun muu johto, päätoimiset opettajat, muu päätoiminen henkilöstö ja päätoimiset opiskelijat sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajat.
Kustakin 1 momentissa tarkoitetusta ryhmästä tulee jäseniä olla vähemmän kuin
puolet hallituksen koko jäsenmäärästä,
kuitenkin niin, että elinkeino- ja muuta työelämää edustavia jäseniä voi olla enintään kolmannes hallituksen koko jäsenmäärästä. Hallituksen jäsenillä voi olla
varajäseniä.

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata järjestämänsä koulutuksen ja muun
toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä ja osallistua määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin.

Hallituksen jäsenten kokonaismäärästä
ja 1 momentissa tarkoitettuihin ryhmiin
kuuluvien jäsenten lukumäärästä päättää
ammattikorkeakoulun ylläpitäjä. Jäsenten
valinnasta määrätään ammattikorkeakoulun säännöissä.

Ammattikorkeakoulun tulee julkistaa järjestämänsä arvioinnin tulokset.

Hallituksen nimittää ammattikorkeakoulun ylläpitäjä.
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12 §
Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa.
Lisäksi hallituksen tehtävänä on:
1) tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle
ehdotus ammattikorkeakoulun toimintaja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi;
2) päättää ammattikorkeakoululle myönnettyjen määrärahojen jakamisen perusteista;
3) tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle
ehdotus koulutustehtävän muuttamista
koskevasta esityksestä;
4) asettaa muut monijäseniset hallintoelimet;
5) hyväksyä ammattikorkeakoulun tutkintosääntö;
6) hyväksyä sisäistä hallintoa koskevat
ammattikorkeakoulun säännöt; sekä
7) käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi säädetyt tai määrätyt taikka asian
laadun mukaan sille kuuluvat asiat.
13 §
Rehtori ja vararehtori
Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa sekä käsittelee ja ratkaisee ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asiat, jollei laissa, valtioneuvoston
tai opetusministeriön asetuksessa taikka
ammattikorkeakoulun säännöissä toisin
säädetä tai määrätä.
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Rehtorin nimittää tai ottaa ammattikorkeakoulun ylläpitäjä.
Rehtorin kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai
useampi vararehtori sen mukaan kuin
ammattikorkeakoulun ylläpitäjä päättää.
14 §
Ylläpitäjän tehtävät
Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa
säädetään, ammattikorkeakoulun ylläpitäjän tehtävänä on:
1) päättää ammattikorkeakoulun strategisesta kehittämisestä;
2) päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta;
3) tehdä valtioneuvostolle esitys ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttamisesta; sekä
4) nimittää tarvittaessa ammattikorkeakoululle valtuuskunta.

5 luku
Opetus ja tutkinnot
15 §
Opetuskieli
Ammattikorkeakoulun opetuskieli on suomi tai ruotsi. Kaksikielisen ammattikorkeakoulun opetuskielinä ovat suomi ja
ruotsi. Opetuksessa sekä kuulusteluissa
ja kokeissa saadaan tarvittaessa käyttää
muutakin kuin ammattikorkeakoulun opetuskieltä sen mukaan kuin ammattikorkeakoulu päättää.

16 §
Ammattikorkeakoulussa
järjestettävän opetuksen ja
tutkimuksen vapaus
Ammattikorkeakoululla on 4 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä suoritettaessa opetuksen
ja tutkimuksen vapaus. Opetuksessa on
kuitenkin noudatettava koulutuksen ja
opetuksen järjestämisestä annettuja
säännöksiä ja määräyksiä.
Ammattikorkeakoulun opetus on julkista.
Perustellusta syystä pääsyä opetusta
seuraamaan voidaan rajoittaa.
17 §
Ammattikorkeakoulussa annettava
opetus
Ammattikorkeakoulussa annetaan sille
määrätyn koulutustehtävän rajoissa korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta,
ammatillisia erikoistumisopintoja ja muuta
aikuiskoulutusta sekä avointa ammattikorkeakouluopetusta. Osa tutkintotavoitteisesta opetuksesta voidaan järjestää
työpaikoilla.
18 §
Tutkintojen perusteet
Ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto. Ammattikorkeakoulututkintojen asemasta korkeakoulututkintojen
järjestelmässä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

ammattikorkeakoulututkintoon liitetään
asianomaisen koulutusalan nimi sekä
tutkintonimike ja tarvittaessa lyhenne
AMK. Tutkinnoista säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.
19 §
Koulutusohjelmat ja
opetussuunnitelmat
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat
opinnot järjestetään koulutusohjelmina
sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään ja sen nojalla ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrätään.
Koulutusohjelmien ja niiden opetussuunnitelmien tulee olla laajuudeltaan vähintään kolmen ja enintään neljän lukuvuoden päätoimisten opintojen mittaisia. Erityisestä syystä tutkinto voi olla neljääkin
vuotta laajempi.
Opetusministeriö päättää koulutusohjelmista ammattikorkeakoulun esityksestä
sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Ammattikorkeakoulu päättää koulutusohjelmien opetussuunnitelmista sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä
määrätään.
Ammattikorkeakoulussa voi olla koulutuksen kehittämistä varten neuvottelukuntia.

6 luku
Opiskelijat
20 §
Kelpoisuus
ammattikorkeakouluopintoihin
Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa
opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:
1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon;
2) ammatillisen perustutkinnon tai sitä
vastaavat aikaisemmat opinnot sen mukaan kuin opetusministeriön asetuksella
tarkemmin säädetään;
3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun
ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman
tutkinnon sen mukaan kuin opetusministeriön asetuksella tarkemmin säädetään;
tai
4) edellä 1–3 kohdassa tarkoitettuja tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot.
Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa
opiskelijaksi myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja
taidot ammattikorkeakouluopintoja varten.
21 §
Opiskelijamäärä

Ammattikorkeakoulututkinnoista, tutkintotavoitteista ja opintojen rakenteesta
sekä muista opintojen perusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella ja määrätään sen nojalla ammattikorkeakoulun
tutkintosäännössä.

Ammattikorkeakoulu päättää koulutustehtävän rajoissa ammattikorkeakouluun
vuosittain otettavien opiskelijoiden määrästä, jollei 8 §:n 3 momentista muuta johdu.

Ammattikorkeakoulussa suoritettuun
294

opinto-opas.pmd

295

294-295

4.7.2003, 15:21

22 §
Opiskelijavalinta
Ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan
perusteista ja valintakokeen järjestämisestä päättää ammattikorkeakoulu. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia
valintaperusteita.
Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta
järjestetään yhteishaun avulla opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetussa laissa (1058/1998)
tarkoitettua opiskelijavalintarekisteriä
käyttäen, jollei valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä. Yhteishausta ja opiskelijavalinnasta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella ja määrätään
sen nojalla opetusministeriön päätöksellä.
Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu sen
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tarvittaessa säädetään. Opiskelija voi
ottaa samana lukuvuonna vastaan vain
yhden korkeakoulututkintoon johtavan
opiskelupaikan.
Opiskelijaksi hakenut voi hakea ammattikorkeakoulun hallitukselta kirjallisesti
oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa
valinnan tulosten julkistamisesta. Menettelytavasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
23 §
Opiskelijaksi ilmoittautuminen
Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan,
tulee ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ilmoittautua ammattikorkeakouluun, minkä jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi. Opiskelijan on joka lukuvuosi il-

moittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla.
24 §
Opiskeluoikeus
Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot
asianomaisen koulutusohjelman ja sen
opetussuunnitelmien sekä ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrättyjen perusteiden mukaisesti.
Kokopäiväopiskelijan on suoritettava 1
momentissa tarkoitetut opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Opiskelija voi tekemänsä
poissaoloilmoituksen perusteella olla
poissa yhteensä kahden lukuvuoden
ajan. Tätä aikaa ei lasketa opintojen
enimmäisaikaan. Muun opiskelijan 1
momentissa tarkoitettujen opintojen
enimmäisajan perusteista määrätään
ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.
25 §
Opiskeluoikeuden menettäminen
Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut 23
§:ssä säädetyllä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Jos tällainen opiskelija
haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai
jatkaa niitä, hänen on haettava ammattikorkeakoululta uudelleen opiskeluoikeutta.
Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 24 §:n 2 momentissa säädetyssä
ajassa, menettää opiskeluoikeutensa,
jollei ammattikorkeakoulu erityisestä
syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.
Opiskelija voi hakea ammattikorkea-

koulun hallitukselta kirjallisesti oikaisua
opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan.
26 §
Opetuksen maksuttomuus
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava
opetus on opiskelijalle maksutonta.
Muussa opetuksessa voidaan periä maksuja. Maksujen perusteista säädetään
valtioneuvoston asetuksella noudattaen
soveltuvin osin, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) julkisoikeudellisista
suoritteista perittävistä maksuista säädetään.
Jos tässä laissa tarkoitettua opiskelijalta
perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä lukien siten kuin
korkolaissa (633/1982) säädetään.
Maksu saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.
27 §
Opintosuoritusten arvioinnin
oikaiseminen
Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Menettelytavasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää
siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua
arvioinnin suorittaneelta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä opettajalta.
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Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin
tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.
Opiskelija, joka on tyytymätön 2 momentissa tarkoitettuun päätökseen, voi hakea
siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut
päätöksestä tiedon.
Tutkintolautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
28 §
Opiskelijan kurinpito
Opiskelijaa, joka on ammattikorkeakoulussa syyllistynyt vilppiin tai muutoin rikkonut ammattikorkeakoulun järjestystä,
voidaan kurinpidollisesti rangaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen varoituksella tai erottamalla hänet määräajaksi,
enintään yhdeksi vuodeksi. Ennen asian
ratkaisemista opiskelijalle on varattava
tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.
Opiskelijalle annettavasta varoituksesta
päättää rehtori ja opiskelijan erottamisesta määräajaksi ammattikorkeakoulun hallitus.

7 luku
Opettajat ja muu henkilöstö
29 §
Opettajat ja muu henkilöstö
Ammattikorkeakoulussa on yliopettajan ja
lehtorin virkoja ja toimia.
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Ammattikorkeakoulussa voi olla tuntiopettajia ja luennoitsijoita.

kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetussa laissa (635/
1998) säädetään.

35 §
Kuntien rahoitusosuus
ammattikorkeakoulujen
kustannuksista

30 §
Opettajien kelpoisuusvaatimukset ja
tehtävät

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle myönnetään ammattikorkeakoulun perustamishanketta varten valtionosuutta siten
kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

Kunnat osallistuvat ammattikorkeakoulujen 32 §:ssä säädetyn rahoituksen perusteena oleviin kustannuksiin sen mukaan
kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

Ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Opetusministeriö voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden.

33 §
Hanke- ja tuloksellisuusrahoitus
sekä ammattikorkeakoulujen
yhteisten menojen rahoitus

36 §
Muu rahoitus

Opettajat nimittää tai ottaa ammattikorkeakoulu.

31 §
Kunnallisen ja yksityisen
ammattikorkeakoulun henkilöstön
asema
Kunnallisen ammattikorkeakoulun virkoihin, niiden haltijoihin ja väliaikaisiin hoitajiin noudatetaan, mitä kuntalaissa (365/
1995) ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) säädetään,
jollei tässä laissa toisin säädetä.
Yksityisen ammattikorkeakoulun toimiin,
niiden haltijoihin ja väliaikaisiin hoitajiin
noudatetaan, mitä työsopimuslaissa (55/
2001) säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.

8 luku
Rahoitus
32 §
Perusrahoitus
Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille myönnetään perusrahoitusta ammattikorkeakoulun opiskelijamäärän ja opiskelijaa

Opetusministeriö voi myöntää ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle hankerahoitusta otetun määrärahan rajoissa.
Opetusministeriö voi myöntää ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ammattikorkeakoulun tuloksellisen toiminnan perusteella
tuloksellisuusrahoitusta valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa.
Opetusministeriö voi valtion talousarvioon
otetun määrärahan rajoissa rahoittaa kaikille ammattikorkeakouluille yhteisiä niiden toimintaa tukevia toimintoja ja hankkeita.
34 §
Ammatillisen opettajankoulutuksen
rahoitus
Opetusministeriö myöntää ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille ammatillista opettajankoulutusta varten valtionavustusta
siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä voi ottaa
vastaan ammattikorkeakoulun toimintaa
ja sen kehittämistä varten avustuksia ja
lahjoituksia.
37 §
Valtionavustuslain säännösten
soveltaminen
Tämän lain mukaisiin valtionavustuksiin
sovelletaan valtionavustuslakia (688/
2001). Valtionavustuslakia ei sovelleta
kuitenkaan 33 §:n 2 momentissa tarkoitettuun tuloksellisuusrahoitukseen.

9 luku
Erinäiset säännökset
38 §
Ammattikorkeakoulujen yhteistyö
Ammattikorkeakoulut voivat sopia yhteisistä koulutus- ja tutkimusyksiköistä samalla alueella sijaitsevien ammattikorkeakoulujen toiminnan yhteensovittamiseksi
tai yhteisten hankkeiden, tutkimus- ja kehitystyön tai muun yhteistoiminnan
edistämiseksi.
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39 §
Ammattikorkeakoulun nimen ja
tutkintonimikkeen käyttö
Ammattikorkeakoulun nimeä saa käyttää
vain tässä laissa tarkoitetusta ammattikorkeakoulusta.
Ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikettä saa käyttää vain ammattikorkeakoulussa suoritetuista tutkinnoista.
40 §
Tietojensaantioikeus
Ammattikorkeakoululla on tehtäviään
hoitaessaan oikeus saada valtion ja kunnan viranomaiselta koulutuksen suunnittelun ja järjestämisen kannalta tarpeelliset tilastotiedot ja muut vastaavat tiedot.
Ammattikorkeakoulun tulee pyynnöstä
toimittaa opetusministeriölle sen määräämät koulutuksen arvioinnin, kehittämisen,
tilastoinnin ja seurannan edellyttämät tiedot.
41 §
Eräiden hallintoasian käsittelyä
koskevien säännösten soveltaminen
Käsiteltäessä tässä laissa tarkoitettua
hallintoasiaa ammattikorkeakoulussa
noudatetaan, mitä hallintomenettelylaissa (598/1982), viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/
1999) ja tiedoksiannosta hallintoasioissa
annetussa laissa (232/1966) säädetään.
42 §
Muutoksenhaku
Ammattikorkeakoulun tämän lain ja sen
nojalla annetun asetuksen perusteella
tekemään päätökseen haetaan muutos299
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ta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen,
jonka tuomiopiirissä ammattikorkeakoulun päätoimipaikka sijaitsee, ja muutoin siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
Päätökseen, johon saa 22, 25 tai 27 §:n
mukaan hakea oikaisua, ei saa hakea
muutosta valittamalla. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan
muutosta valittamalla 1 momentissa tarkoitettuun hallinto-oikeuteen. Opintosuoritusten arviointia koskevaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.
Ammattikorkeakoulun päätökseen, joka
koskee ammattikorkeakoulun sääntöjä,
tutkintosääntöä taikka koulutusohjelmaa,
opetussuunnitelmaa tai muuta opetuksen
järjestelyä koskevaa määräystä, ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee 22 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista, 25 §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden menettämistä tai 28 §:ssä tarkoitettua opiskelijan kurinpitoa, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Opiskelijan määräaikaista erottamista
koskeva päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei ammattikorkeakoulu tai hallintooikeus toisin määrää.
43 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjän toimivaltaan kuuluvissa asioissa noudatetaan,
mitä kuntalaissa, osakeyhtiölaissa (734/
1978) tai säätiölaissa (109/1930) säädetään.

44 §
Tarkemmat säännökset
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

10 luku
Voimaantulo- ja
siirtymäsäännökset
45 §
Voimaantulo

Ennen lain voimaatuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
HE 206/2002
SiVM 19/2002
EV 306/2002
Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN
Opetusministeri
Tuula Haatainen

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.
Tällä lailla kumotaan:
1) ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annettu laki (255/
1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; sekä
2) eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä 3 päivänä maaliskuuta 1995 annettu laki (258/1995) lukuun
ottamatta lain 6 §:ää.
Aikaisempien säännösten mukaan valittu ammattikorkeakoulun hallitus jatkaa
tehtävässään toimikautensa loppuun.
Lain 11 §:ssä tarkoitettua hallitusta ensimmäistä kertaa asetettaessa ja valittaessa 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuja päätoimisia opettajia, muuta päätoimista henkilöstöä ja päätoimisia opiskelijoita edustavien jäsenten valinnat tehdään ammattikorkeakoulun rehtorin koolle kutsumissa eri ryhmien kokouksissa.
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N:o 352/ 2003, annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,
joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 9 päivänä toukokuuta 2003
annetun ammattikorkeakoululain (351/
2003) 44 §:n nojalla:

1 luku
Ammattikorkeakoulun
ylläpitäminen
1§
Koulutustehtävä
Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:
1) humanistinen ja kasvatusala;
2) kulttuuriala;
3) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon ala;
4) luonnontieteiden ala;
5) tekniikan ja liikenteen ala;

ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien
kokopäiväopiskelijoiden arvioidun viiden
vuoden keskimäärän perusteella.

3 luku
Ammattikorkeakoulututkinnot
ja ammattikorkeakoulututkintojen perusteet
3§
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ammattikorkeakoulututkinnot ovat ammattikorkeakoulun perustutkintoja.

2 luku
Ammattikorkeakoulun
hallinto
2§
Ammattikorkeakoulun jäsenet
Ammattikorkeakoulun jäseniä määriteltäessä päätoimiseksi opettajaksi ja muuhun päätoimiseen henkilöstöön kuuluvaksi katsotaan henkilö, joka on määrätty
hoitamaan enemmän kuin puolet viran tai
toimen edellyttämistä tehtävistä.
Päätoimiseksi opiskelijaksi katsotaan
ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija, joka
on ilmoittautunut lukuvuonna läsnäolevaksi kokopäiväopiskelijaksi.
Päätoimiseksi opiskelijaksi katsotaan
myös opiskelijavaihtoon osallistuva vähintään lukukauden 2 momentissa tarkoitettuja opintoja harjoittava ulkomaalainen
opiskelija.

Ammattikorkeakoulututkintoja eri koulutusaloilla ovat:
1) humanistisella ja kasvatusalalla humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike viittomakielentulkki
(AMK);
2) kulttuurialalla kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike artenomi (AMK), kuvataiteilija (AMK), konservaattori (AMK), medianomi (AMK), muotoilija (AMK); musiikkipedagogi (AMK),
muusikko (AMK), tanssinopettaja (AMK),
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) tai vestonomi (AMK);
humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto; sekä
liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike tradenomi;

tään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike tradenomi;
5) tekniikan ja liikenteen alalla tekniikan
ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike insinööri (AMK) ja laboratorioanalyytikko (AMK); sekä
merenkulun ammattikorkeakoulututkinto,
johon liitetään koulutusohjelman mukaan
tutkintonimike merikapteeni (AMK);
6) luonnonvara- ja ympäristöalalla luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike agrologi (AMK), hortonomi (AMK), iktyonomi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK) tai ympäristösuunnittelija
(AMK);
7) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike apuvälineteknikko (AMK), bioanalyytikko (AMK),
ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK),
geronomi (AMK), hammasteknikko
(AMK), jalkaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), kätilö (AMK), naprapaatti (AMK), optometristi (AMK), osteopaatti (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK),
suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja
(AMK) tai toimintaterapeutti (AMK);

6) luonnonvara- ja ympäristöala;
7) sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala; sekä
8) matkailu-, ravitsemis- ja talousala.
Ammattikorkeakoulun opiskelijapaikkamäärä ammattikorkeakoulututkintoon
johtavassa koulutuksessa määrätään

3) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon alalla liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike tradenomi;
4) luonnontieteiden alalla liiketalouden
ammattikorkeakoulututkinto, johon liite-
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kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto; sekä
liikunnan ammattikorkeakoulututkinto,
johon liitetään koulutusohjelman mukaan
tutkintonimike liikunnanohjaaja (AMK);
sekä
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8) matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla
matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike restonomi (AMK).
Ammattikorkeakoulututkintojen asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä
säädetään erikseen.
4§
Opintojen rakenne
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin kuuluu:
1) perus- ja ammattiopintoja;
2) vapaasti valittavia opintoja;
3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua;
sekä

6§
Koulutusohjelmat
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat
opinnot järjestetään koulutusohjelmina.
Koulutusohjelmat ovat ammattikorkeakoulun suunnittelemia ja järjestämiä opintokokonaisuuksia, jotka suuntautuvat johonkin työelämän ammatillista asiantuntemusta edellyttämään tehtäväalueeseen
ja sen kehittämiseen. Koulutusohjelmassa voi olla suuntautumisvaihtoehtoja.
Opetusministeriö päättää koulutusohjelmista siten, että päätöksestä käy ilmi koulutusohjelman nimi, tarvittaessa suuntautumisvaihtoehdot, koulutusala, tutkinto ja
tutkintonimike, koulutusohjelman laajuus
opintoviikkoina sekä harjoittelun laajuus.
Koulutusohjelmat voidaan päättää myös
määräajaksi.
7§
Opintojen tavoitteet

4) opinnäytetyö.
5§
Opintojen laajuus
Opintojen mitoituksen peruste on opintoviikko. Opintoviikolla tarkoitetaan arvioitua opiskelijan keskimääräistä 40 tunnin
työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lukuvuoden opintojen laajuus
on noin 40 opintoviikkoa.
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien
opintojen laajuus on 120, 140 tai 160 opintoviikkoa. Erityisestä syystä opetusministeriö voi vahvistaa opintojen laajuuden
160 opintoviikkoa laajemmaksikin.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien
opintojen yleisenä tavoitteena on antaa
opiskelijalle:
1) laaja-alaiset käytännölliset perustiedot
ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten;
2) edellytykset asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen;
3) valmiudet jatkuvaan koulutukseen;

kelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä
ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin
teoreettisiin perusteisiin ja viestintään
sekä antaa hänelle 8 §:ssä tarkoitettu kielitaito.
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin
siten, että opiskelija valmistuttuaan kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen.
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää
opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön
työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja
osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa
tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.
8§
Kielitaito
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla
tavalla osoittaa saavuttaneensa:

4) riittävä viestintä- ja kielitaito; sekä
5) asianomaisen alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
Perusopintojen tavoitteena on antaa opis-

1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta
kielitaidosta annetun lain (149/1922) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa
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edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta
on tarpeellinen; sekä
2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta
opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta
päättää ammattikorkeakoulu.
Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa
säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain
tai kokonaan.
Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan
tutkintotodistuksessa.
9§
Opintojaksot ja opetussuunnitelmat
Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojaksoina. Opintojaksot ovat
pakollisia tai vaihtoehtoisia taikka vapaasti valittavia.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa
määrätään ainakin kunkin opintojakson
tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus,
laajuus opintoviikkoina, opetuksen ja harjoittelun määrä sekä vaadittavat suoritukset. Osa opetuksesta voidaan järjestää
työpaikalla sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrätään.

305

304-305

4.7.2003, 15:21

10 §
Kypsyysnäyte
Ammattikorkeakoulututkintoa varten
opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu
päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun
opiskelijalta ei vaadita 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.
11 §
Euroopan yhteisön lainsäädäntö ja
kansainväliset sopimukset
Sairaanhoitajan ja kätilön sekä merenkulun koulutuksen tulee täyttää Euroopan
yhteisön lainsäädännön asettamat vaatimukset. Merenkulun koulutuksessa on
lisäksi otettava huomioon, mitä merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta kansainvälisesti
sovitaan.
12 §
Ammatilliset erikoistumisopinnot
Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat
ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia ammatillisiin jatkotutkintoihin johtavia
tai muita laajoja täydennyskoulutusohjelmia.
Ammatillisten erikoistumisopintojen laajuus on 20–40 opintoviikkoa. Erityisestä
syystä opetusministeriö voi vahvistaa
opintojen laajuuden 40 opintoviikkoa laajemmaksikin.
Ammatillisten erikostumisopintojen asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä säädetään erikseen.

4 luku
Opintojen ja
opetusjärjestelyjen
muut perusteet
13 §
Opiskeluaika
Ammattikorkeakoulun on järjestettävä
ammattikorkeakoulututkintoon johtavat
opinnot niin, että kokopäiväopiskelija voi
suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa.
14 §
Opintojen hyväksilukeminen
Ammattikorkeakoulun tulee huolehtia siitä, että opiskelija saa tutkintosäännössä
määrätyin perustein lukea tutkintoa suorittaessaan hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa
taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja sekä korvata
tutkintoon kuuluvia opintoja ja harjoittelua muilla samantasoisilla opinnoilla taikka vastaavalla harjoittelulla tai työkokemuksella.
15 §
Todistukset
Ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle
hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen.
Ammattikorkeakoulu antaa pyynnöstä
opiskelijalle todistuksen hänen suorittamistaan opinnoista myös opiskelun kestäessä.
Ammattikorkeakoulu antaa pyynnöstä
henkilölle, joka on suorittanut ammattikorkeakoulussa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti

kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen, jossa annetaan riittävät tiedot ammattikorkeakoulusta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista
sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä.
16 §
Tutkintosääntö
Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, koulutusohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja
todistuksista annetaan ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.

5 luku
Opetus ja opiskelijat
17 §
Lukuvuosi
Ammattikorkeakoulun lukuvuosi alkaa 1
päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä
heinäkuuta. Opetusta annetaan ammattikorkeakoulun määrääminä ajanjaksoina. Opetus on järjestettävä siten, että
opiskelijat voivat harjoittaa opintoja tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja
tehokkaasti.
18 §
Opiskelijaksi ottaminen ja oikaisun
hakeminen opiskelijavalintaan
Opiskelija otetaan koulutusohjelmaan tai
6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun
koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoon.
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Opiskelijaksi hyväksytyn on opetusministeriön määräämään ajankohtaan mennessä ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta.
Jollei hän sitä tee, opiskelupaikka katsotaan menetetyksi. Jos hänet on hyväksytty myös yliopistoon, ilmoitus on tehtävä siihen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, jonka opiskelupaikan hän ottaa
vastaan. Ammattikorkeakoulun on merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta viipymättä ammattikorkeakoulujen yhteishakurekisteriin.
Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten
valintaan voi pyytää oikaisua. Valinnan
tulosta ei saa oikaisupyynnön johdosta
muuttaa opiskelijaksi valitun vahingoksi.
19 §
Opintosuoritusten arviointi
Opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Ne on
säilytettävä kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta.
20 §
Tutkintolautakunta
Ammattikorkeakoulussa on yksi tai useampi tutkintolautakunta opintosuorituksia
koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä
varten. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla ammattikorkeakoulun yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toisen tulee olla ammattikorkeakoulun opettaja. Tutkintolautakunnan
puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä määrää
ammattikorkeakoulun hallitus.
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6 luku
Kelpoisuusvaatimukset
21 §
Rehtorin kelpoisuusvaatimukset
Rehtorilta vaaditaan jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto, perehtyneisyyttä ammattikorkeakoulun toimialaan ja hallinnollista kokemusta. Rehtorin virkaan tai toimeen voidaan myös nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jos hänet
muutoin katsotaan erityisen ansioituneeksi tehtävään. Lisäksi rehtorilta vaaditaan,
että hän hallitsee ammattikorkeakoulun
opetuskielet.
22 §
Opettajien kielitaitovaatimukset
Yliopettajalta ja lehtorilta sekä tuntiopettajalta vaaditaan, että hän hallitsee ammattikorkeakoulun opetuskielen tai sen
kielen, jolla hänet on määrätty antamaan
opetusta.
Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan
nimittää yliopettajan ja lehtorin virkaan tai
toimeen sen estämättä, että hän ei ole
osoittanut säädettyä suomen tai ruotsin
kielen taitoa.

nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittanut henkilö ja lehtorin virkaan tai
toimeen henkilö, joka ei ole suorittanut
ylempää korkeakoulututkintoa, jos nimitettävä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tai toimen tehtäväalaan.
Yliopettajalta ja lehtorilta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä.
Ennen kuin käsi- ja taideteollisuusalan,
viestintä- ja kuvataidealan, teatteri- ja
tanssialan tai musiikkialan yliopettajan tai
lehtorin virka tai toimi julistetaan haettavaksi, ammattikorkeakoulu voi päättää,
että hakijoilta vaaditaan edellä tässä pykälässä säädettyjen vaatimusten sijasta
tehtävän hoitamisen edellyttämät taiteelliset ansiot.
Tuntiopettajalta vaaditaan, mikäli mahdollista, vastaava kelpoisuus kuin viran ja
toimen haltijalta.
24 §
Opettajien tehtävät

räämään ammattitaitoa ylläpitävään ja
kehittävään koulutukseen ja perehtyä työelämään; sekä
5) hoitaa ammattikorkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut
hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät.
Yliopettajan ja lehtorin tulee lisäksi kolmen vuoden kuluessa virkaan tai toimeen
nimittämisestä suorittaa vähintään 35
opintoviikon laajuinen opettajankoulutus,
jollei hänellä sellaista ole virkaan tai toimeen nimitettäessä.

7 luku
Erinäiset säännökset
25 §
Toimiluvan hakeminen
Ammattikorkeakoulun toimilupaa haettaessa on selvitettävä:
1) ylläpitäjän nimi ja kotipaikka;

Hakemus on toimitettava opetusministeriölle vähintään 20 kuukautta ennen ammattikorkeakoulun suunniteltua aloittamisajankohtaa.

8 luku
Voimaantulosäännökset
26 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2003.
Kumotun eräistä ammattikorkeakouluopintoja koskevan lainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä järjestelyistä 3
päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (259/1995) 2 § jää edelleen voimaan.

2) ammattikorkeakoulun nimi;
3) ammattikorkeakoulun tarpeellisuus;

Päätoimisen opettajan tehtävänä on opetus- ja ohjaustyönsä sekä niihin liittyvien
muiden tehtäviensä ohella:

perussopimus. Milloin hakijana on yksityinen yhteisö tai säätiö, tulee sen esittää
selvitys yhteisön tai säätiön merkitsemisestä rekisteriin sekä yhtiöjärjestys tai
säännöt.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa
voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

4) koulutustehtävä;
Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003
5) hallinnon järjestäminen;

23 §
Opettajien kelpoisuusvaatimukset

1) kehittää alansa opetusta ottaen huomioon työelämän kehitys;

6) opetus- ja muut tilat;

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto
ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

2) osallistua opetussuunnitelmien laatimiseen ja opiskelijavalinnan hoitamiseen;

7) arvio perustamis- ja käyttökustannuksista sekä rahoitussuunnitelma; sekä

Hallitusneuvos
Matti Rajakylä

3) hoitaa tutkimus- ja kehitystyöhön liittyviä tehtäviä sen mukaan kuin ammattikorkeakoulu määrää;

8) ammattikorkeakoulun toiminnan aloittamisaika.

Erityisestä syystä yliopettajan virkaan tai
toimeen voidaan 1 momentin estämättä

4) osallistua ammattikorkeakoulun mää-

Milloin hakijana on kuntayhtymä, on hakemukseen liitettävä kuntayhtymän
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YHTEYSTIEDOT
OPISKELIJAPALVELUT

Koulutusohjelmien toimistot

Opintotoimisto ja hakutoimisto
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Faksi (016) 331 3328
Sähköposti opintotoimisto@ramk.fi

• HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN
KOULUTUSOHJELMA
Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi
Puh. (016) 331 8230
Faksi (016) 331 8200
Sähköposti hotel.culinary@ramk.fi
1. vuosikurssin opiskelijat:
Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 2020
Faksi (016) 331 2061
Sähköposti business@ramk.fi

Toimistosihteeri
Seija Enbuske
Asiakaspalvelu, avoin ammattikorkeakoulu, virtuaaliammattikorkeakoulu
Puh. (016) 331 3366
Sähköposti seija.enbuske@ramk.fi
Toimistosihteeri Bertta Hakkarainen
Amkota- ja Amkorek-rekisterien vastuuhenkilö, opiskelijavalinta
Puh. (016) 331 3301, 0400 830036
Sähköposti bertta.hakkarainen@ramk.fi
Opintosihteeri Vuokko Kononen
Opintotukilautakunnan sihteeri/esittelijä
Puh. (016) 331 3392, 040 561 7192
Sähköposti vuokko.kononen@ramk.fi
Toimistosihteeri Maire Oinas
Opiskelijarekisteri Winhan pääkäyttäjä
Puh. (016) 331 3324
Sähköposti maire.oinas@ramk.fi

• DEGREE PROGRAMME IN
TOURISM STUDIES
• LIIKETALOUDEN
KOULUTUSOHJELMA
• MATKAILUN
KOULUTUSOHJELMA
• TIETOJENKÄSITTELYN
KOULUTUSOHJELMA
Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 2020
Faksi (016) 331 2061
Sähköposti business@ramk.fi
• LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN
KOULUTUSOHJELMA
Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 334 4256
Faksi (016) 334 4230
Sähköposti sports@ramk.fi
• HOITOTYÖN
KOULUTUSOHJELMA
• FYSIOTERAPIAN
KOULUTUSOHJELMA
• JALKATERAPIAN
KOULUTUSOHJELMA
• SOSIAALIALAN
KOULUTUSOHJELMA
Porokatu 35, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3412
Faksi (016) 331 3499
Sähköposti health.social@ramk.fi

YHTEYSTIEDOT
• PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA
JOHTAMISEN
KOULUTUSOHJELMA
Kaarnikkapolku 1, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3912
Faksi (016) 365 760
Sähköposti catering@ramk.fi
1. vuosikurssin opiskelijat:
Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 2020
Faksi (016) 331 2061
Sähköposti business@ramk.fi
• MAASEUTUELINKEINOJEN
KOULUTUSOHJELMA
• METSÄTALOUDEN
KOULUTUSOHJELMA
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 2402
Faksi (016) 331 3328
Sähköposti
maaseutuelinkeinot: rural@ramk.fi
Sähköposti
metsätalous: forestry@ramk.fi
• KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN
KOULUTUSOHJELMA
• MAANMITTAUSTEKNIIKAN
KOULUTUSOHJELMA
• OHJELMISTOTEKNIIKAN
KOULUTUSOHJELMA
• RAKENNUSTEKNIIKAN
KOULUTUSOHJELMA
• TIETOTEKNIIKAN
KOULUTUSOHJELMA
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3326
Faksi (016) 331 3328
Sähköposti technology@ramk.fi

http://library.ramk.fi
• Matkailukirjasto
Taloustieteiden kirjasto
Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 2028
Faksi (016) 331 2054
Hotelli- ja ravintolakirjasto
Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi
Puh. (016) 331 8238
Faksi (016) 331 8200
Ravitsemiskirjasto
Kaarnikkapolku 1, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3922
Faksi (016) 365 760
Levi-instituutin kirjasto
Valtatie 220
99100 KITTILÄ
Puh. (016) 642 002, 642 003
Faksi (016) 642016
• Hyvinvointialojen kirjasto
Terveyskirjasto
Porokatu 35, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3420
Faksi (016) 331 3499
Liikuntakirjasto
Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 334 4243
Faksi (016) 334 4230
• Tuotantoalojen kirjasto
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3340
Faksi (016) 331 3399
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KIRJASTO
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