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Yleinen osa
1 ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU
1.1 Suomen koulutusjärjestelmän rakenne
Suomen korkeakoulujärjestelmä muodostuu rinnakkaisista sektoreista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Suomen ammattikorkeakoulututkintoja vastaavia korkeakoulututkintoja suoritetaan monissa Euroopan maissa (esim. Fachhochschule Saksassa ja Hoogeschole
Alankomaissa).

Korkeaaste

Yliopisto

Ammattikorkeakoulu

Nuorisoaste

Lukio

Ammatillinen
oppilaitos

Perusaste

Aikuiskoulutus

Ty ö e l ä m ä
Elinikäinen oppiminen

Peruskoulu
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1.2 Rovaniemen
ammattikorkeakoulun tehtävä
Rovaniemen ammattikorkeakoulu järjestää
kansainvälisesti korkeatasoista ammattikorkeakoulutusta Lapin elinkeinoelämän keskeisillä aloilla. Ammattikorkeakoulutuksella
tuetaan seutukunnan ja läänintason strategioiden toteuttamista. Tällä tavoin koulutus
toimii elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kehittäjänä ja tukijana. Ammattikorkeakoulu kehittää sekä omaa että elinkeinoelämän pohjoisuuteen liittyvää erityisosaamista ja keskittyy maakunnan strategioiden mukaisesti
matkailuun, kylmän ilman alueen osaamiseen, Barentsin alueen yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä harvaanasuttujen alueiden kehittämiseen, maaseutuyrittämiseen ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen.

1.3 Hallinto
Rovaniemen ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vakinaisena ammattikorkeakouluna 1. päivänä elokuuta 1998. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjäyhteisö on Rovaniemen
ammattikoulutuksen kuntayhtymä. Ammattikorkeakoulun hallitus aloitti toimintansa
huhtikuussa 1999.
Ammattikorkeakoulun hallinnosta on säädetty laissa ammattikorkeakouluopinnoista
(255/1995) ja asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista (256/1995) sekä määrätty
niiden nojalla Rovaniemen ammattikorkeakoulun johtosäännössä. Soveltuvin osin hallinnossa noudatetaan, mitä on määrätty
Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymän hallintosäännössä.

Koulutusalat jakaantuvat koulutusohjelmiksi, joissa joku opettajista toimii koulutusohjelmavastaavana. Opiskelija otetaan koulutusohjelmaan tai poikkeustapauksissa koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoon.
Ammattikorkeakoulun hallitus
Ammattikorkeakoululla on hallitus, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään laissa
ammattikorkeakouluopinnoista (255/1995)
sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun
johtosäännössä. Ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Arto Ylitalo. Jäseninä ovat ammattikorkeakoulun rehtori, henkilökunnan
edustaja, opettajakunnan edustaja ja kaksi
opiskelijajäsentä. Hallituksen esittelijänä toimii ammattikorkeakoulun rehtori.
Rehtori
Ammattikorkeakoulun rehtorina toimii Pentti
Tieranta.
Opettajakunta
Ammattikorkeakoulun opettajakunnan muodostavat ammattikorkeakoulussa päätoimiset opettajat. Opettajakunnan tehtävistä on
määrätty laissa ammattikorkeakouluopinnoista (255/1995) sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun johtosäännössä.
Opiskelijakunta
Ammattikorkeakoulun päätoimiset, ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat
ovat muodostaneet opiskelijakunnan, joka
on nimeltään Camos ry. Yhdistys päättää
ammattikorkeakoulututkintoon
johtavan
koulutuksen osalta opiskelijoille säädetyn
puhevallan käytöstä ja kehittää eri koulutusohjelmien opiskelijoiden välistä yhteistyötä
sekä toimii opiskelijoiden edunvalvojana.

Koulutusalat ja koulutusohjelmat
Ammattikorkeakoulu on organisoitunut koulutusaloihin, joissa on koulutusalajohtajat.
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2 OPISKELU
AMMATTIKORKEAKOULUSSA
2.1 Koulutus lukuvuonna 2001-2002
Rovaniemen ammattikorkeakoulun lukuvuosi alkaa 1.8.2001 ja päättyy 31.7.2002. Opetuksen aloitus vaihtelee koulutusohjelmittain. Lisätietoja koulutusaloilta.
Tutkinnot ovat 140 tai 160 opintoviikon laajuisia. Opiskeluaika on alakohtaisesti 3,5 tai
4 vuotta. Aikuiskoulutuksessa opiskeluaika
voi olla lyhyempi. Kokopäiväopiskelijan on
suoritettava opinnot viimeistään yhtä vuotta
niiden laajuutta pitemmässä ajassa, jollei
ammattikorkeakoulu erityisestä syystä
myönnä opiskelijalle tästä poikkeusta.
Koulutusohjelmat ja tutkinnot esitellään tutkintosäännössä.

Lukuvuoden aikataulut
1. jakso
2. jakso
3. jakso
4. jakso
5. jakso
6. jakso

3.9. – 14.10.2001
15.10. – 2.12.2001
3.12.2001 – 27.1.2002
28.1. – 17.3.2002
18.3. - 28.4.2002
29.4. – 7.6.2002

Syysloma on viikolla 42. Syyslukukauden
päättäjäiset ovat perjantaina 21.12.2001.
Hiihtoloma viikolla 10. Kevätlukukauden
päättäjäiset ovat keskiviikkona 30.5.2002.
Arvosanajaoston kokoukset
Maanantai 24.9.2001
Perjantai 26.10.2001
Perjantai 14.12.2001
Maanantai 18.2.2002
Maanantai 18.3.2002
Torstai 23.5.2002

2.2 Läsnäoloilmoittautuminen
Jokaisen ammattikorkeakouluopiskelijan on
ilmoittauduttava lukuvuoden alussa läsnätai poissaolevaksi 7.9.2001 mennessä. Läsnäoloilmoittautuminen tehdään opiskelijarekisterin internet-liittymän WinhaWillen kautta. Ilmoittautumisaika on 1.8. – 7.9.2001.
Poissaoloilmoittautuminen tehdään lomakkeella, jota saa opintotoimistosta ja koulutusalojen toimistoista. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi, hän voi
menettää opiskeluoikeutensa.Tarkempia
ohjeita ilmoittautumisesta löydät ammattikorkeakoulun www-sivuilta osoitteessa
http://www.ramk.fi/winhawille/.
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2.3 Opintojen rakenne

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.
Koulutusohjelma on kokonaisuus, jossa on
yksi tai useampi suuntautumisvaihtoehto.
Opiskelija valitaan suorittamaan koulutusohjelman tai suuntautumisvaihtoehdon opintoja.
Opintojakso on opintojen sisällöllinen ja
rakenteellinen perusyksikkö. Samaan asia-

kokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista
muodostuu opintokokonaisuus. Jokaisella opintokokonaisuudella on oma neljä
merkkiä käsittävä tunnuksensa, esim. 1234
ja opintojaksolla viisi merkkiä käsittävä tunnus, esim. 1234A.
Oppilaitoksen työvuosi on lukuvuosi, joka
jakautuu syys- ja kevätlukukauteen.
Opintoviikko on opintojen laajuuden mitta,
joka tarkoittaa opiskelijan keskimääräistä 40
tunnin työtä opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Perusopinnot perehdyttävät alan käsitteisiin sekä teoreettisiin ja ammatillisiin perusteisiin.
Ammattiopinnoissa perehdytään ammatillisen tehtäväalueen asiakokonaisuuksiin ja
sovelluksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin.
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 - 50 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
Ammattikorkeakouluopinnoissa korostuu itsenäinen opiskelu. Opiskelijan aktiivisuus ja
vastuu oman opiskelunsa suunnittelusta ja
opinnoissa etenemisestä on tärkeää. Opiskelu sisältää lähiopiskelua oppilaitoksessa,
harjoittelua ja itsenäistä opiskelua. Näin
opiskelija oppii toimimaan sekä yksin että
ryhmässä. Aikuisopiskelu toteutetaan pää-

sääntöisesti monimuoto-opiskeluna, joka voi
sisältää ilta- ja viikonloppuopiskelua.
Harjoittelu ja työelämälle tehtävät projektit
tarjoavat mahdollisuuksia työssä oppimiselle.
Opetussuunnitelmassa (ops) esitetään
tutkintoon kuuluvat opintojaksot ja niiden tavoitteet. Tämän perusteella opiskelija laatii
henkilökohtaisen opintosuunnitelman,
jossa opintojen kulku suunnitellaan tarkemmin, esim. suuntautuminen ja vapaasti valittavat opinnot. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa voidaan aikaisempia
opintoja ja työkokemusta esittää hyväksiluettavaksi. Hyväksilukuohje on tutkintosäännön liitteenä 2.
Tutoroinnin tavoitteena on tukea opiskelijaa ja selvittää opiskeluun liittyviä käytännön
asioita. Tutoroinnista vastaa koko henkilökunta ja erityisesti ryhmänohjaajat tai tutoropettajat ja koulutusalojen toimistot.
Opintojakson suoritusvaatimuksiin voi
kuulua esimerkiksi tenttejä ja erilaisia kirjallisia sekä suullisia tehtäviä. Opintojaksojen
tenttejä järjestetään opintojaksojen yhteydessä tai koulutusohjelmien yleisinä tenttipäivinä. Opintosuoritukset arvioidaan ja
saatetaan opiskelijoiden tietoon viimeistään
kuukauden kuluessa. 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
koulutusohjelman käytännön mukaisesti
kahden lukukauden aikana opintojakson
päättymisestä. Suoritusyritykseksi lasketaan myös ne kerrat, jolloin opiskelija ilmoittautuu tenttiin, mutta jättää osallistumatta tai
ei vastaa tehtäviin. Opintojakso arvioidaan
ja merkitään opintosuoritusrekisteriin vii-

10

meistään kuukauden kuluttua suorituksesta.
Opiskelija-arviointi perustuu opetussuunnitelmassa ilmaistuihin tavoitteisiin ja suoritusvaatimuksiin. Arviointiperusteet ilmoitetaan opiskelijoille. Arviointiasteikot käyvät
ilmi tutkintosäännöstä. Opinnäytetyön arvioinnissa noudatetaan erillistä opinnäytetyöohjetta. Opiskelijalla on oikeus tietää arvioinnin perusteet. Opintosuoritusten arvioinnin
oikaisemisesta säädetään ammattikorkeakouluasetuksessa (256/1995) §23.
Opintosuoritukset merkitään opintosuoritusrekisteriin, josta ilmenevät opintojaksot,
niiden laajuudet ja arvosanat. Opiskelija
pystyy seuraamaan omia opintosuorituksiaan WinhaWille –opiskelijaliittymästä osoitteesta http://www.ramk.fi/winhawille/. Käyttäjätunnuksen ohjelmaan saa koulutusalan
toimistosta.
Tutkintolautakunnan tehtävänä on ratkaista opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt. Tutkintolautakunnasta säädetään ammattikorkeakouluasetuksessa (256/1995)
§31. Tutkintolautakunnan puheenjohtajana
toimii opintoasiainjohtaja Markku Tarvainen,
puh. (016) 331 3304.
Ammattikorkeakoulututkinnon hakemisesta ja valmistumisvaiheen menettelystä
on ohjeistettu erikseen.

2.5 Opintososiaaliset edut
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 laa-

juisessa tutkinnossa 50 kk.
Tuettavat opinnot ja tukiaika
Opintotukea myönnetään vähintään kaksi
kuukautta yhtäjaksoisesti kestävää päätoimista opiskelua varten. Rovaniemen ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta on
vahvistanut päätoimisuuden ja normaalin
edistymisen edellytyksiksi 3 ov tukikuukautta kohden ja 30 ov lukuvuotta kohden. Lautakunta valvoo opintojen päätoimisuutta lukuvuosittain.
Vähintään 2 kuukautta yhtäjaksoisesti kestävään lisä-, täydennys- tai erikoistumisopintoihin voi saada opintotukea, mikäli
opintotukilautakunta katsoo opinnot päätoimisiksi ja tukeen oikeuttaviksi.
Ammattikorkeakouluopintoihin käytetyt tukikuukaudet luetaan osaksi opiskelijan henkilökohtaista elinikäistä 70 tukikuukauden korkeakouluopintojen kiintiötä. Opintotuen käyttäminen opiskeluaikana vaatii näin ollen
suunnitelmallisuutta ja suhteuttamista opiskelu- ja työssäolokuukausien mukaan.
Opintojen päätoimisuuden valvonta
Ammattikorkeakouluissa suoritetaan vuosittain kaikkien opintotuen saajien opinnoissa
edistymisen valvonta. Valvonta tehdään
opintorekisterissä olevien suoritusten perusteella. Opiskelija, jolla ei täyty lautakunnan
asettama päätoimisuuskriteeri 3 ov/kk, saa
selvityspyynnön, jossa häntä pyydetään selvittämään opintojen viivästymisen syyt. Mikäli perustelut eivät ole riittäviä, seurauksena voi olla opintotuen katkaisu.
Opintotuen tulovalvonta
Opintotukeen vaikuttavien tulojen valvonta
tehdään jälkikäteen verotustietojen valmistuttua. Tuloraja lasketaan tukikuukausien
perusteella: tukikuukautta kohden voi ansaita 3000 mk/kk ja tuetonta kuukautta kohden
9000 mk/kk. Esim. jos opiskelija nostaa tu-
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kea 9 kk, tuloraja on 9 x 3000 mk + 3 x 9000
mk = 54000 mk. Mikäli opiskelijan tulot 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
Ammattikorkeakouluopiskelijalla on mahdollisuus saada opintotukea myös tutkintoonsa
kuuluviin kesäopintoihin, joissa päätoimisuusehdot täyttyvät. Kesäopintoihin käytettävät tukikuukaudet ovat osa tukikuukausien kokonaiskiintiötä. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa kesätukikuukausia ovat
kesä-, heinä- ja elokuu. Kesätuki haetaan
opintotukilautakunnan kautta. Hakemukseen liitetään selvityslomake kesäopinnoista.
Tuki ulkomailla opiskeluun
Opintotukea voidaan myöntää myös opintoihin ulkomailla, mikäli opinnot sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon ja ovat
opintotukeen oikeuttavia opintoja. Opintoraha ulkomailla opiskelevalla on saman suuruinen kuin kotimaassa, asumislisä on vakiomääräinen ja lainatakaus voidaan myöntää
korotettuna.
Aikuiskoulutustuki
Aikuisopintoraha poistuu käytöstä 1.8.2001
– 31.12.2002. Koulutus- ja erorahaston aikuiskoulutustuki korvaa 1.8.2001 alkaen aikuisopintorahan.
Siirtymäkautena
ai-

kuisopintorahaa voi saada ainoastaan ennen 1.8.2001 samoihin opintoihin tukea saanut. Lisätietoja uudesta aikuiskoulutustuesta ja hakulomakkeita saa rahaston kotisivuilta: www.koulutus-erorahasto.fi
Lomakkeita saa myös työvoimatoimistojen
tietopalvelupisteistä.
Aikuiskoulutustukea saanut voi saada myös
opintolainan valtiontakauksen Kelalta. Sitä
haetaan erillisellä lomakkeella, jota saa Kelan toimistoista sekä opintotoimistosta.
Opintotuen hakeminen
Opintotukihakemuslomakkeita saa opintotoimistosta, koulutusalojen toimistoista ja
Kelalta. Hakemus voidaan palauttaa koulutusalan toimistoon, opintotoimistoon tai lähettää suoraan Kelan opintotukikeskukseen
Jyväskylään. Hakemus on syytä jättää heti
kun on saanut tiedon ammattikorkeakouluun
hyväksymisestä. Kesäopintotukihakemus,
hakemus säännönmukaisen opiskeluajan
ylittävälle ajalle ja hakemus henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiselle ajalle
jätetään Rovaniemen ammattikorkeakoulun
opintotukilautakunnalle.
Kelan Internet-kotisivuilla on yksityiskohtaista tietoa opintotuesta ja hakemuslomakkeet.
Internet-osoite on http://www.kela.fi/opintotuki/.

Opintotukilautakunta
Opintotukilautakunnan toiminta perustuu
opintotukilakiin (9 §) ja -asetukseen (8 ja 9
§). Lautakunnan tehtävänä on määritellä
opintojen päätoimisuuden ja normaalin
edistymisen arviointiperusteet ja valvoa niiden toteutumista Kelan tai opiskelijan pyynnöstä tai oma-aloitteisesti.
Opintotukilautakunta antaa lausunnon kesäopintotuesta, henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla opiskelevien opintojen päätoimi-
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suudesta, säännönmukaisen suoritusajan
ylittävien opintojen tukikelpoisuudesta sekä
opintotuen saajien opinnoissa edistymisestä.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnassa on kahdeksan jäsentä,
joista puolet on opiskelijajäseniä. Lautakunnan puheenjohtaja toimii lehtori Mika Laakkonen (liikunnan ja vapaa –ajan koulutusohjelma), puh. (016) 334 4248 ja sihteerinä
opintosihteeri Vuokko Kononen, puh. (016)
331 3392.
Ateriaetu
Kansaneläkelaitos maksaa tutkintoa suorittaville ammattikorkeakouluopiskelijoille ateriatukea yhteen ateriaan päivässä. Myös erikoistumisohjelmissa opiskelevat opintotukeen oikeutetut opiskelijat voivat saada ateriatukea. Ateriakohtainen tuki on seitsemän
markkaa.
Ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat oikeutettuja saamaan alennuksen opiskelija-aterioiden 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.
Opiskelija-asunnot
Domus Arctica -säätiö välittää opiskelijaasuntoja. Asunnonhakulomakkeita saa säätiön toimistosta, Ylikorvantie 22 A, 96300
ROVANIEMI, puh. (016) 340 0800.
Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymällä on opiskelija-asuntoloita Hirvaalla,
Kalliokummussa, Pöykkölässä ja Ojanperällä. Asuntohakemuslomakkeen voi palauttaa

opiskelijapaikan varmistamisen yhteydessä.
Ne ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka
eivät saa kutsun mukana asuntohakemuslomaketta voivat hakea asuntoja vapaamuotoisella hakemuksella ja lähettää sen osoitteeseen Rovaniemen ammattikoulutuksen
kuntayhtymä/Tilapalvelu, Mirjami Palojärvi,
Jokiväylä 13, 96300 ROVANIEMI, puh. (016)
331 3624.
Terveydenhuolto
Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen opiskelijaterveydenhuolto tarjoaa opiskelijoille seuraavia palveluja:
Terveydenhoitajien vastaanotto
Terveydenhoitajien vastaanottoajat ovat
nähtävissä yksiköissä ilmoitustauluilla. Niinä päivinä, jolloin terveydenhoitajan vastaanottoa ei ole, opiskelijat voivat ottaa yhteyttä terveyskeskuksen päivystävään terveydenhoitajaan, puh. (016) 322 4406. Aikavarauksin terveydenhoitaja hoitaa terveystarkastuksia, kutsuntatarkastuksia ja ehkäisyneuvontaa. Lisäksi terveydenhoitaja
voi auttaa päihde- ja huumeongelmissa
sekä antaa keskusteluapua erilaisissa kriisitilanteissa.
Lääkärin vastaanotto
Terveyskeskuksen päivystävä lääkäri on kiireellisissä tapauksissa sekä koti- että ulkopaikkakuntalaisten käytettävissä.
Hammashuolto
Särkypäivystys hoitaa sekä koti- että ulkopaikkakuntalaisia.
Tapaturmavakuutus
Opiskelija on vakuutettu tapaturmien varalta varsinaisena opiskeluaikana ja opintoihin
liittyvän työharjoittelun aikana, mikäli kyseessä ei ole työsuhde.
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Alennukset
Voimassa olevalla opiskelijakortilla saa
alennuksia esim. yleisissä kulkuneuvoissa.

2.6 Opintotoimistot
Ammattikorkeakoulun yhteinen opintotoimisto sijaitsee osoitteessa Jokiväylä 11. Jokaisella koulutusalalla toimii myös oma toimisto. Koulutusalojen toimistoista ja opintotoimistosta opiskelija saa monipuolista opintoihin liittyvää neuvontaa sekä erilaisia todistuksia kuten opiskelutodistukset, opiskelijakortit, opintotukikeskuksen ateriakortit.
Opiskelijakorttia varten toimistoon toimitetaan passikuva, jonka takana oma
nimi.Toimistoista saa myös opintotukihakemuslomakkeita ja opintotukeen liittyvää neuvontaa.
Opiskelija päivittää itse välittömästi omat
yhteystietonsa opiskelijarekisteriin, kuten
nimen ja osoitteen muutokset. Päivitys tehdään rekisterin opiskelijaliittymässä WINHAWILLESSÄ osoitteessa http://www.ramk.fi/
winhawille/.
Toimistojen palveluajat ovat arkipäivisin klo
9-15.Toimistojen yhteystiedot sivulla 285.

2.7 Maksulliset todistukset
Tutkintotodistuksen jäljennöksestä peritään
100 mk/todistus. Vieraskielisistä todistuksista peritään 50 mk/todistus. Opinto-oppaan
lisäkappaleista peritään 30 mk/kpl (opiskelija saa opiskelun alkaessa maksuttoman
opinto-oppaan).

2.8 Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisyys on tärkeä ja näkyvä osa
Rovaniemen ammattikorkeakoulun toimintaa. Sijaintimme vuoksi toiminnassamme
korostetaan yhteistyötä muiden Pohjoismaiden ja Barentsin alueen korkeakoulujen ja
elinkeinoelämän kanssa. Euroopan unionin
pohjoisimpana ammattikorkeakouluna Rovaniemen ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti kiinnostava kohde. Yhteistyökumppaneita on runsaasti Euroopassa, PohjoisAmerikassa sekä Kaukoidässä. Käytännössä kansainvälinen toiminta merkitsee opiskelija-, asiantuntija- ja harjoittelijavaihtoa,
vieraskielistä opetusta sekä erilaisia projekteja.
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. 34) ja usein aiheet käsitellään myös
kansainvälisestä näkökulmasta. RAMK:sta
maailmalle -opintojakso antaa valmiuksia
kansainväliseen toimintaan (ks. 19). Kansainvälistyä voi myös ryhtymällä kv-tutoriksi
(ks. 33).
Jokaisella koulutusalalla on kansainvälisten
asioiden vastaava, jolta opiskelijat saavat
tietoa koulutusohjelmansa opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla sekä
apurahoista. He ohjaavat myös ulkomaille
lähdön käytäntöön liittyvissä asioissa. Lisäksi Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on
yhteinen kv-toimisto, jonka puoleen voi
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kääntyä kaikissa kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa.

Kansainvälisten asioiden toimisto
Kv-suunnittelija Merja Forest
Jokiväylä 11
gsm 040 526 9732
faksi (016) 331 3328
sähköposti: merja.forest@ramk.fi
kv-vastaavat:
humanistinen ja opetusala
Pekka Hämäläinen
Hiihtomajantie 2
puh. (016) 334 4323
sähköposti: pekka.hamalainen@ramk.fi
kauppa ja palvelut Marjo-Riitta Rolland
Viirinkankaantie 1
puh. (016) 331 2017
sähköposti: marjo-riitta.rolland@ramk.fi
luonnonvara-ala
Ismo Sarajärvi
Toukolantie, Hirvas
puh. (016) 331 2614
sähköposti: ismo.sarajarvi@ramk.fi
sosiaali- ja terveysala
Hellevi Leppiaho
Porokatu 35
puh. (016) 331 3432
sähköposti: hellevi.leppiaho@ramk.fi
tekniikka ja liikenne
Jouko Teeriaho
Jokiväylä 11
gsm 040 536 5871
sähköposti: jouko.teeriaho@ramk.fi

2.9 Kirjasto- ja tietopalvelut
Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjasto
muodostuu neljästä erikoiskirjastosta, jotka
ovat Hyvinvointialojen kirjasto, Matkailukirjasto, Tekniikan kirjasto ja Luontokirjasto.
Kunkin alaisuuteen kuuluu useita kirjastoyksiköitä, jotka on sijoitettu oppilaitoksiin niin,
että ne ovat mahdollisimman joustavasti
käytettävissä.
Kirjastot ja niiden yhteydessä olevat työpajat muodostavat avoimen oppimisympäristön, jossa on tarjolla kirjoja, lehtiä, videoita,
cd-romeja, ja multimedia-aineistoja. Kirjastolla on myös verkkoyhteydet, joiden avulla
opiskelijoilla on pääsy elektronisiin julkaisuihin ja tietopankkeihin. Käytettävissä ovat
keskeiset kotimaiset tietokannat ja tieteellisten kirjastojen luettelot sekä laaja valikoima
ulkomaisia verkkojulkaisuja.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjasto
on mukana Aurora-yhteiskirjastojärjestelmässä. Kirjaston kokoelmia voi selailla Internetin
kautta
osoitteessa
http://
www.rovaniemi.fi/aurora.
Vuorovaikutteinen kirjastojärjestelmä antaa
mahdollisuuden myös aineiston varaamiseen ja lainojen uusimiseen. Aurora-kirjastokortti käy kaikissa yhteisjärjestelmän piirissä olevissa kirjastoissa.
Kirjaston ajankohtaistiedotteet, aukioloajat,
palvelut ja käyttösäännöt ovat löydettävissä
www-sivuilta http://library.ramk.fi. Kirjaston
yhteystiedot löytyvät opinto-oppaan lopusta
sivulta 286.
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YHTEISET PERUSOPINNOT
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.
Ilmoittautuminen yhteisiin vaihtoehtoisiin
perusopintoihin tapahtuu opiskelijarekisterin
opiskelijaliittymän WinhaWillen kautta (http:/
/www.ramk.fi/winhawille/).
Ilmoittautumisaika on 3.9. – 14.9.2001 (saksan, ranskan, venäjän ja espanjan jatkokurssit 3.-10.9.) Opintoihin hyväksytään
opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
Yhteiset opinnot ovat:
Pakolliset
0001
Opiskelu ja pohjoinen kulttuuriympäristö
0001M
Tutkiva oppiminen
0001B
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
0002
Kieliopinnot
0002A
Viestintä
Vaihtoehtoiset
0001
Opiskelu ja pohjoinen kulttuuriympäristö
0001C
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot
työelämässä
0001D
RAMK:sta maailmalle

0001E
Muuttuva työelämä
0001L
Tilastomatematiikka
1104T
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
0001N
Tutkimusmenetelmät
0001O
Minä markkinoin. Case RAMK
0002
Kieliopinnot
0002B–X ja 2900H
Muut kieliopinnot

OPINTOKOKONAISUUS
0001
Opiskelu ja pohjoinen
kulttuuriympäristö
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tutustuu Rovaniemen ammattikorkeakoulun oppimisympäristöön ja -kulttuuriin. Hän ymmärtää omakohtaisen ja jatkuvan tiedonhankinnan ja -hallinnan merkityksen. Lisäksi pohjoiseen luontoon ja ympäristöön kuuluvat asiat tulevat hänelle tutuiksi. 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
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Vaihtoehtoiset opintojaksot
0001C
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
2 ov
2 - 3 lv
0001D
RAMK:sta maailmalle 2 ov
2 sl / 2 kl
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
00010
Minä markkinoin.
Case RAMK
2 ov

Pakolliset opintojaksot
0001M
Tutkiva oppiminen

2 ov

1 lv

Tavoite
Opiskelija perehtyy RAMK:n oppimisympäristöön ja -kulttuuriin. Opiskelija tutustuu tiedonkäsitteeseen ja tutkimusmenetelmien
perusteisiin. Hän ymmärtää omakohtaisen
jatkuvan tiedonhankinnan ja -hallinnan merkityksen sekä moraalisen arvon itsensä ja
ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän oppii
käyttämään tieteellisin menetelmin tuotettua
tietoa. Opiskelija suunnittelee opintojensa
toteuttamisen.
Sisältö
Orientoituminen RAMK:n oppimisympäristöön (opiskelijat, henkilöstö, koulutusohjelmat, opiskelumenetelmät, kirjasto, opiskelijajärjestöt ja tutortoiminta). Oman oppimistyylin selvitys ja tutustuminen eri tutkimusmenetelmin tuotettuun tietoon. Harjaantumi-

nen monipuoliseen tietoresurssien käyttöön
ja hankitun tiedon käyttökelpoisuuden arviointiin. Perehtyminen seuraaviin aiheisiin:
tiedon lajit ja rakenteet, tutkimusetiikka, tutkimuksen taustafilosofia, empiirinen tutkimus, laadullinen tutkimus, portfolio, ilmaisullinen työ, suunnittelu- ja kehittämishankkeet/
projektit, tuotekehittely.
Oppimateriaali
Soveltuvin osin:
Hakala, J. T. 1998. Opinnäytetyö luovasti.
Tampere: Gaudeamus.
Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L.
1999. Tutkiva oppiminen: älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. Juva: WSOY.
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2000.
Tutki ja kirjoita. Tammi: Helsinki.
Härkönen, P. 1999. Portfolio-käsikirja: ammattikorkeakouluopiskelijoiden ammatillinen kasvu. Helsinki: Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto.
Uusitalo, H. 1991. Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. Juva:
WSOY.
Opinnäytetyöopas. 2001. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
Muu ajankohtainen materiaali.
Opetusmuodot
Asiantuntijaluennot suurryhmissä 1 ov ja
pienryhmäopetus koulutusohjelmittain 1 ov.
Arviointi
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja hyväksytty harjoitustyö tai tentti. Arviointi asteikolla hylätty - K5.

0001B
Pohjoinen ympäristö ja
lappilaisuus
2 ov

2 - 3 lv

Tavoite
Opiskelija ymmärtää pohjoisen kulttuurin,
luonnon ja yhteiskunnan erityispiirteiden
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vaikutukset omaan työhönsä ja oman alansa toimintaympäristöihin.
Sisältö
Pohjoinen kulttuuri, pohjoinen elin- ja toimintaympäristö, pohjoisen luonnon erityispiirteet ja luonnon nykytila, luonnonvarojen
hyödyntäminen ja kestävä käyttö, pohjoisen
ihmisen hyvinvointi, matkailu, kauppa ja palvelut pohjoisilla alueilla.
Oppimateriaali
Uusimmat Lappia koskevat elinkeinoelämän
tavoiteohjelmat.
Jakson aikana osoitettu oppimateriaali.
Opetusmuodot
Asiantuntijaluennot eri vuosina eri aihealueita käsittelevinä luentoina suurryhmissä 1
ov. Vuoden 2002 erityisiä painopisteitä hyvinvointi, kauppa ja palvelut sekä matkailu
pohjoisilla alueilla, vuoden 2003 painopisteitä luonnonvara-ala ja tekniikka.
Pienryhmäopetus koulutusohjelmittain 1 ov.
Arviointi
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustyö tai tentti. Arviointi asteikolla hylätty
- K5.

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.

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
RAMK:sta maailmalle 2 ov

2 sl/2 kl

Tavoite
Opiskelija perehtyy Rovaniemen ammattikorkeakoulun kansainväliseen toimintaan.
Hän tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja tapoihin, saa valmiuksia toimimiseen monikulttuurisessa ympäristössä ja rohkaistuu kansainvälistymään sekä hakeutumaan opiskelijavaihtoon ja kansainvälisille työmarkkinoille.
Sisältö
Korkeakoulun kansainvälinen toiminta ja rahoitusjärjestelmät. Kulttuurin ja vieraaseen
kulttuuriin sopeutumisen tuntemus. Hakeutuminen opiskelijavaihtoon. Kansainvälinen
työmarkkinatietous.
Oppimateriaali
Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus ja
ajankohtaiset artikkelit.
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Opetusmuodot
Asiantuntijaluennot suurryhmissä 1 ov ja
pienryhmäopetus koulutusaloittain 1 ov.

Pienryhmäopetus koulutusaloittain 1 ov

Arviointi
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja hyväksytty harjoitustyö/tentti. Arviointi asteikolla hylätty - hyväksytty.

Arviointi
Aktiivinen osallistuminen luennoille (80%
läsnäolovelvoite) sekä tehtävän hyväksytty
suorittaminen - yhteinen ov
Koulutusaloittainen ov - arviointi asteikolla
0-5

0001E
Muuttuva työelämä

0001L
Tilastomatematiikka

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.
Sisältö
Työmarkkinat tänään ja huomenna
(joustavuus, työvoimarakenteen muutos,
työnjaon muutos)
Menestyvä työyhteisö
(fyysis-psyykkinen kuormitus)
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

2 ov

1 - 2 lv

Tavoite
Tilastotieteellisen yleisnäkemyksen omaksuminen, ongelmien hahmotuskyvyn harjaannuttaminen ja tietokoneohjelmiin tutustuminen.
Sisältö
Tilasto-opin peruskäsitteet
Diskreetit ja jatkuvat todennäköisyysja
kaumat
Todennäköisyyskäsitteitä
Kombinaatio-oppia
Hypoteesien testausta
Korrelaatio ja regressio
Harjoitustöitä tietokoneella
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:
2 välikoetta + harjoitustyö + aktiivisuus
Itsenäinen laskuharjoitusten tekeminen on
keskeistä menestymiselle.
Arviointi asteikolla hylätty - K5.

Opetusmuodot
Asiantuntijaluennot suurryhmissä 1 ov
(kaha:lla), 2 kertaa/lukuvuosi - RAMK:n yhteinen ov
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1104T
Kansainvälinen käytösja tapatietous
2 ov

1 - 2 lv

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.
Sisältö
Tervehtiminen, puheet, käyntikortti
Pukeutuminen
Small talk
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 mahdollisesti yhteisiä aterioita, esim. kiinalaisessa ravintolassa, jolloin jokainen maksaa ateriansa
itse. Osallistuminen vapaaehtoista.
Arviointi
Läsnäolo 20/80
Kirjallinen paritehtävä
Tentti
K5 - hylätty

0001N
Tutkimusmenetelmät 2 ov

tatiivisten 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 tilasto-ohjelmalla. 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

0001O
Minä markkinoin. Case RAMK

2 ov

Tavoite
Opiskelija perehtyy asiantuntijaorganisaation markkinointiin ja henkilökohtaiseen
myyntityöhön. Hän oppii Rovaniemen ammattikorkeakoulun markkinoinnissa tarvittavia valmiuksia.
kl

Tavoite ja sisältö
Perehtyminen erilaisiin tutkimusmenetelmiin
sekä niiden tieteellisiin perusteisiin, kvanti-

Sisältö
Asiantuntijaorganisaation markkinoinnin erityispiirteet, palvelujen markkinointi ja oman
osaamisen markkinointi. Case RAMK: Rovaniemen ammattikorkeakoulunpalvelut,
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henkilökohtainen myyntityö, vuorovaikutusja esiintymistaitojen kehittäminen, RAMKin
koulutusohjelmien myynninedistämissuunnitelman laatiminen. Kurssiin kuuluu itsenäistä työtä ja osallistumista messu- ja
myynninedistämistapahtumiin.
Opetusmuodot
Luennot, opetuskeskustelut, itsenäinen
työskentely, kirjalliset ja suulliset harjoitukset
Kirjallisuus
Jorma Sipilä: Asiantuntijapalvelujen markkinointi, Weilin + Göös, Ekonomia-sarja
Arviointi
Näyttökoe, RAMKin koulutusohjelmien
myynninedistämissuunnitelman laatiminen
sekä aktiivinen osallistuminen. Tunneille
osallistumisvelvollisuus 80 %.

OPINTOKOKONAISUUS
0002 ja 2900H
Kieliopinnot

2 - 4 ov

1 - 4 lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy viestinnän käsitteisiin ja
hallitsee työelämässä tarvittavia viestintätaitoja. Opiskelija oppii uuden vieraan kielen
perusteet tai vahvistaa englannin/ruotsin
kielen taitoa. Tukikurssit on tarkoitettu etupäässä muille kuin ylioppilaille.

Pakollinen opintojakso
0002A
Viestintä

2 ov

Vaihtoehtoiset
opintojaksot
Tukikurssit
0002B
Englanti / tukikurssi
0002C
Ruotsi / tukikurssi
0002X
Suomi / tukikurssi
Alkeiskurssit
0002D
Saame / alkeet
0002E
Norja / alkeet
0002F
Saksa / alkeet
0002G
Ranska / alkeet
0002Y
French for beginners
0002H
Venäjä / alkeet
0002K
Espanja / alkeet
0002I
Viittomakieli / alkeet
Jatkokurssit
0002L
Saame / jatko
0002M
Norja / jatko
0002N
Saksa / jatko
0002O
Ranska / jatko
0002P
Venäjä / jatko
0002S
Espanja / jatko
0002Q
Viittomakieli / jatko

2 ov
2 ov
2 ov

2 ov
2 ov
2 ov
2 ov
2 ov
2 ov
2 ov
2 ov

2 ov
2 ov
2 ov
2 ov
2 ov
2 ov
2 ov
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Keskustelukurssi
2900H
All Alive – Discussion Group

1ov

Arviointi
Aktiivinen osallistuminen.
Suullisen ja kirjallisen viestinnän harjoitusten hyväksytty suorittaminen.
Essee.

Pakollinen opintojakso
Arviointi
Asteikolla hylätty - K5.
0002A
Viestintä

2 ov

1 lv

Tavoite
Opiskelija perehtyy viestinnän käsitteisiin.
Hän hallitsee opiskelussa ja työelämässä
tarvittavat perusviestintätaidot.
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
Osin,
Wiio, O. A. 1994. Johdatus viestintään. (6.
tai uudempi painos). Espoo:Weilin Göös.
Salo-Lee, L. ym. 1996. Me ja muut : kulttuurienvälinen viestintä. Yle-opetuspalvelut:
Helsinki.
Fiske, J. 1992. Merkkien kieli : johdatus viestinnän tutkimiseen. Tampere:Vastapaino.
Kivikuru, U. & Kunelius, R. (toim.). Viestinnän jäljillä.
Opetusmuodot
Luennot
Suullisen ja kirjallisen viestinnän harjoitukset.

Vaihtoehtoiset
opintojaksot
0002B-X ja 2900H
Vaihtoehtoiset
kieliopinnot
1 – 4 lv

2 - 4 ov

Opiskelija oppii uuden vieraan kielen alkeet
tai vahvistaa englannin tai ruotsin 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
kulttuuriin. Hän selviytyy uudella kielellä jokapäiväisen elämän tilanteista, hän ymmärtää ja osaa käyttää helppoa puhekieltä. Viittomakielen kurssilla opiskelija perehtyy kuurojen käyttämään viittomakieleen sekä viitottuun puheeseen.
Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojakson yhteydessä.
Opetusmuodot
Monivälineopetus, pari- ja ryhmätyöt, suulliset ja kirjalliset harjoitukset.
Arviointi
Kirjallinen ja mahdollisesti myös suullinen
tentti, kirjalliset harjoitukset ja aktiivinen
osallistuminen. Arviointi asteikolla hylättyK5.
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VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa tutkintoon kuuluu 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia opintoja. Opinnot ovat osa opiskelijan
henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Näiden avulla opiskelija oppii tekemään omia
valintoja ja suuntamaan opinnot oman kiinnostuksen mukaan.
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 yhteisiä vapaasti valittavia opintojaksoja. Vapaasti valittavia opintoja voidaan
hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai sopimuksen mukaan
muualta. Tutkintoon voidaan myös lukea hyväksi aikaisempia opintoja. Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat
opinnot.
Vapaasti valittavat opinnot on tarkoitettu kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tarjonta on pyritty tekemään mahdollisimman
monipuoliseksi: Opinnot on suunniteltu viiteen moduuliin, joista jokaisessa yksi opintojakso on mahdollista suorittaa englannin
kielellä. Vapaasti valittavat opinnot on suunniteltu niin, että on mahdollista (mikäli tilaa
riittää) suorittaa moduulista 2-10 opintoviikkoa.
Ilmoittautuminen vapaasti valittaviin opintoihin tapahtuu opintosuoritusrekisterin WinhaWille -opiskelijaliittymän kautta (http://
www.ramk.fi/winhawille/). Ilmoittautumisaika
on 3.9. – 14.9.2001. Opiskelijat hyväksytään
opintojaksoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opintojaksot ovat:

Yrittäjyys
2120A
Yrittäjyyden kenttäselvitys
2120B
Ideasta liiketoiminnaksi
2120C
Yrityspaja
2120D
Businessculture
5350A
Kiinteistötoiminta
Tietotekniikka
2940R
Toimiston työvälineohjelmat
5250A
Java –ohjelmointi
2329E
Access –tiedonhallinta
5250C
Elektroniikan perusteet
5205E
Tietoliikennetekniikan perusteet
Terveys ja hyvinvointi
6107E
Haasteelliset asiakkaat
6105K
Kaamoksesta valoon
0005Ä
First aid
6107F
Työssä jaksaminen
7120A
Liikunta työn ja opiskelun vastapainona
Vieraanvaraisuus
3212A
Elämysten tuottaminen
3229N
Juhlien järjestäminen
110713
Viinitietouden perusteet
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Yrittäjyys

110714
Edustustilaisuuksien järjestäminen

Luonnonvarat ja ympäristö
4150A
Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta
4150B
Ympäristö ja terveys
4150C
Ympäristöjohtaminen
4150D
Lapin talviluonto
3117T
Lapin maaseutuympäristö
RAMK:n verkko-opinnot
0007A
Ammatillinen kasvu
0007B
Computing English
0007C
Relaatiotietokannat ja SQL
0007D
Visual Basic -ohjelmoinnin perusteet
0007E
Writing Skills
0007F
Software Engineering English
Tutortoiminta ja markkinointityö
0001H
Tutortoiminta
0001I
Kv-tutortoiminta 1
0001J
Kv-tutortoiminta 2
0001K
Kv-tutortoiminta 3
0001R
Kv-tutorvastaava
0001P
Minä markkinoin. Projekti 1
0001Q
Minä markkinoin. Projekti 2

2120A
Yrittäjyys ammattina

2 ov

Tavoite
Opiskelija perehtyy yrittäjän ammattiin ja arvioi omia edellytyksiään toimia yrittäjänä.
Sisältö
Perehtyminen oman alan yrittäjyyteen ja
alalla toimiviin yrityksiin kiinteässä yhteistyössä yrittäjien kanssa, perehtyminen yrityspelin avulla yrityksen toimintaan, omien
yrittäjäominaisuuksien testaaminen.
Arviointi
Arviointa steikolla hylätty - hyväksytty.

2120B
Ideasta liiketoiminnaksi

2 ov

Tavoite
Yritysidean kehittäminen toimivaksi yritykseksi tai toimivan yrityksen toiminnan kehittäminen.
Sisältö
Yritysideasta liikeideaksi, liiketoimintasuunnitelma, yrityksen perustamistoimet.
Arviointi
Arviointi asteikolla hylätty - hyväksytty.

2120C
Yrityspaja

2 ov

Tavoite
Yksittäisen yrityksen käytännön kysymysten
selvittäminen ja ratkaiseminen.
Sisältö
Jokaisen yrityksen ja yrittäjän omien tarpeiden mukaan sisältäen esim. rahoitukseen,
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verotukseen, markkinointiin liittyvien kysymyksiä.

Arviointi
Tentti ja harjoitustöihin osallistuminen T1K5.

Arviointi
Arviointi asteikolla hylätty - hyväksytty.

Tietotekniikka
2120D
Businessculture

2 ov

Tavoite
Tutustuminen eri maiden kulttuureihin ja liike-elämän toimintatapoihin.
Sisältö
Eri kansalliset kulttuurit ja niiden edustajien
tapaamiset, yrittäjien kokemukset kansainvälisessä kaupassa.
Arviointi
Arviointi asteikolla hylätty - hyväksytty.

5350A
Kiinteistöliiketoiminta

2940R
Toimiston
työvälineohjelmat

2 ov

Tavoite ja sisällöt
Opintojaksolla perehdytään MS Office-työvälineohjelmiin ja niiden soveltamiseen käytännön työssä. Jaksolla käsitellään tekstinkäsittelyohjelman (Word), taulukkolaskentaohjelman (Excel) ja esitysten tuottamisen
työvälineen (PowerPoint) peruskäyttö käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla.
Arviointi
Tentti ja harjoitukset
T1-K5

2 ov

Tavoite
Perehdyttää opiskelija kiinteistökaupan ja välityksen säädöksiin ja käytäntöihin.
Sisältö
Kiinteistöjen ja huoneistojen kauppa, kiinteistönvälittäjän toimenkuva, tehtävät ja vastuut, kiinteistökaupan verotus, kiinteistöjen
arviointi.
Oppimateriaali
Luennot ja luennoilla ilmoitettava kirjallisuus.
Suositeltava kirjallisuus: Kasso Matti: Asunto- ja kiinteistökauppa (1998)
Opetusmuodot
Luennot ja luentojen yhteydessä sekä osin
omatoimisesti tehtävät harjoitukset

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
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elektronisiin laitteisiin liittyvistä käsitteistä,
kuten särö, taajuusvaste ja teho. Lisäksi
opintojakso perehdyttää opiskelijan tietoliikenteen perusteisiin.

- Grafiikka
- Tapahtumakäsittely
- Moniajo
- Johdatus Java-animaatioihin
- Multimedia vs. Java
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.
Arviointi
Loppukoe ja harjoitustyö, jossa luotava yksinkertainen Java-sovellus.

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 sekä läpikäydään tiedonsiirtotekniikan perusteet.
Opintojakso sisältää laboratoriotöitä, joissa
opetellaan perusmittalaitteiden (yleismittari,
oskilloskooppi ja signaaligeneraattori) käyttöä.
Arviointi
Kurssi arvioidaan asteikolla 0 - 5.

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.
Arviointi
Tentti ja harjoitukset
T1-K5

5250C
Elektroniikan perusteet

5205E
Tietoliikennetekniikan perusteet 2 ov
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.

Terveys ja hyvinvointi
2 ov

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on
perustiedot elektroniikassa käytettävistä
komponenteista, elektroniikan peruspiireistä, kuten vahvistimet ja teholähteet sekä

6107E
Haasteelliset asiakkaat

2 ov

Tavoite
Opiskelija oppii palvelemaan vuorovaikutustilanteissa asiakkaita ja ryhmiä niin, että hän
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ottaa huomioon heidän erityistarpeensa.
Hän huomioi erityistarpeiden vaatimukset
ympäristölle. Opiskelija ymmärtää vähemmistöön kuuluvia ihmisiä ja erilaisia elämäntilanteita niin, että suhtautuu suvaitsevaisesti ja luonnollisesti ihmisiin. 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 ihmisten erilaisiin tarpeisiin asiakastilanteissa, selvitetään tarpeiden taustalla olevia tekijöitä ja harjoitellaan toimintaa käytännössä. Hyvä palvelu ja erityistarpeiden huomiointi esim. silloin kun asiakkaana kehitysvammainen, liikuntavammainen, näkö- tai kuulovammainen, puhevammainen, psyykkisesti sairas tai dementoituva asiakas. Erityistuen tarpeisiin vastaaminen esim. silloin, kun asiakkaalla on paniikkihäiriö, hän on ahdistunut, harhainen, sekava tai masentunut. Haasteelliset asiakastilanteet (esim. väkivaltaisuus, perheväkivalta, perheriita, aggressiivisuus, päihtymys,
huumeiden käyttö) ja niiden taustat yhteiskunnalliselta kannalta. Omien tunteiden tunnistaminen ja käsittely; omat voimavarat
sekä tiedon tuen haku. Suhtautuminen erilaisiin vähemmistöihin ja kulttuureihin (esim.
etniseen vähemmistöön, seksuaaliseen vähemmistöön, vammaisiin). Haasteellisuus
yhteiskunnan, ympäristön, yksilön ja työntekijän välisenä suhteena. Erilaisuus ja yhteiskunnallinen tasa-arvo.
Oppimateriaali
Myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus ja tietolähteet, harjoitteluvälineet
Opetusmuodot
Etukäteistehtävä (opiskelija lähettää opettajalle kuukausi ennen kurssin alkua kuvauk-

sen erityisryhmistä ja tilanteista, jotka kokee
haasteellisina ja joita toivoo käsiteltävän
kurssilla. Myös ehdotuksia opiskelutavoista
voi
lähettää.
Sähköpostiosoite:
taimi.tolvanen@ramk.fi ) Luennot ja harjoitukset, oppimistehtävät pienryhmissä, itsenäinen opiskelu.
Arviointi
Hylätty - Kiitettävä

6105K
Kaamoksesta valoon

2 ov

Tavoite
Opiskelija tiedostaa itsestään huolehtimisen
merkityksen fyysisen ja psyykkisen jaksamisen edellytyksenä.
Sisältö
Stressiteoriat. Stressireaktiot. Psyykkisen
kuormituksen eri tekijät. Tiedostetut stressinhallintakeinot. Rentoutumismenetelmät.
Oppimateriaali
Sovitaan oppijaksolla.
Arviointi
Oppijakson suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen ja harjoituksiin.

0005Ä
First Aid

2 ov

Aims
The student recognises immediate first aid
demand and can give first aid to children
and adults in different accident circumstance. The student can give emergency first aid
acute illness attacks. The student practises
and analyses actions especially in northern
region circumstance. The student is motivated to up to date in knowledge and skills.
She/he understands and can acts in extre-
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me cold and difficult winter climate and knows and can give first aid to damages of hypothermia or frostbite. He/she can preserve
a casualty’s life and give appropriate and
adequate treatment courtesy of cold climate
Description
Northern environment and its influence of
human life and action in unforeseen event.
Emergency aid Mechanise of injures and
First Aid in different injuries.
First aid, assessment and treatment in hypothermia and frostbite injure.
Safe transportation in also difficult winter circumstance.
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
Lecturers, practical exercises, independent
studies.
Assessment
Compulsory attendance. Practical First Aid
exercises in terrain.

7120A
Liikunta työn ja opiskelun
vastapainona

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)
Laskettelu ja lumilautailun ja telemark-hiihdon alkeet
Luistelu ja jääpelit
Seinäkiipeily, rullaluistelu, yhteistoimintataidot
Oppimateriaali
Jakson aikana osoitettu materiaali.
Oppimistilanteet
Käytännön harjoituksia 44 h, itseopiskelua
36 h.
Arviointi
Aktiivinen osallistuminen käytännön harjoituksiin. Harjoituspäiväkirjan pitäminen.

6107F
Työssä jaksaminen

1 ov

Tavoite
Opiskelija ymmärtää ihmisen kokonaisvaltaisuuden oman hyvinvointinsa lähtökohtana ja tunnistaa omat tarpeensa. Hän ymmärtää erilaisuutta sosiaalisissa yhteisöissä/työyhteisöissä ja näkee sen rikkautena.
Hän harjaantuu sosiaalisissa taidoissaan ja
kehittää oppimisvalmiuksiaan kohti joustavaa ja dynaamista asiantuntijuutta. Lisäksi
hän kehittää valmiuksiaan vaikuttaa ryhmän
kiinteyteen sekä tunnistaa keskeiset ryhmäilmiöt ja ryhmän kehitysvaiheet.
Sisältö
Perehtyminen ihmisen holistisuuteen oman
hyvinvoinnin ja toisaalta yhteistyön näkökulmasta. Erilaisuuden tiedostaminen innovatiivisen työyhteisön rikkautena. Oppimisvalmiuksien tunnistaminen keskeiseksi tekijäk-
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si muutoksen hallinnassa. Ryhmän merkityksen ja kiinteyden lainalaisuuksiin paneutuminen.
Oppimateriaali
Helin, K. 1998. Yhdessä menestymisen taito. Innotiimi:Imatra.
Prashnig, B. 1997. Eläköön erilaisuus : oppimisen
vallankumous
käytännössä.
Jyväskylä:Atena.
Toivonen, V-M. & von Harpe, P. (toim.) 1995.
NLP mielikirja : kuinka muuttaa mieltään.
Suomen NLP –yhdistys:Helsinki.
Ahonen, H. 1997. Löytöretki itseen : musiikki, kuva ja liike itseilmaisun välineenä ja itsetuntemuksen lisääjänä.(2. painos.).
Helsinki:Kirjayhtymä.
Opetusmuodot
Opetusmenetelminä käytetään toiminnallisia ryhmätyömenetelmiä pyrkien hyödyntämään ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta
asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.
Arviointi
Hyväksytty suoritus edellyttää lähijaksoille
osallistumista ja välitehtävien suorittamista.

Vieraanvaraisuus
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?
Sisältö
Elämys, yksilölliset kokemukset, tunteet ihmisen käyttäytymisessä

Oppimateriaali
Pine, J. II & Gilmore, J. H. 1999. The Experience Economy. James School Press.
Muu jaettava materiaali.
Opetusmuodot
Tuntityöskentely, elämyksen suunnittelu, toteutus ja kokeminen.
Arviointi
Aktiivinen osallistuminen ja raportti 1 - 5

3229N
Juhlien järjestäminen 4 ov
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.
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.
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
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110713
Viinitietouden perusteet

sanaton viestintä.
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.
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 30 mk/hlö
Arviointi
Arviointi asteikolla hylätty - 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.
Sisältö
Edustamisen muodot, menut ja juomien valinta, menukortit ja paikkakortit, kattamisen
perusperiaatteet, istumajärjestykset, ruokapöydän tapatietous, small talk ja puheet,

Oppimateriaali
Jakson alussa ilmoitettava materiaali
Opetusjärjestelyt
Luennot, sali- ja keittiötyöskentelyä, käytännön harjoitus
Materiaalimaksu
Noin 60 mk/hlö (viinit ja ruoka)
Arviointi
Arviointi asteikolla hylätty - 5.

Luonnonvarat ja ympäristö
4150A
Luonnonvarat, ympäristö ja
yhteiskunta
2 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy ekologisen ja sosiaalisin
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
Arviointi asteikolla hylätty - 5.

4150B
Ympäristö ja terveys

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 tervey-
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delle. Jaksolla pohditaan globaaleja ympäristöongelmia ja käsitellään ilman, vesien ja
maaperän laadun sekä ympäristön viihtyisyyden vaikutusta ihmisen fyysiseen ja
psyykkiseen terveyteen.
Arviointi
Arviointi asteikolla hylätty - 5.

4150C
Ympäristöjohtaminen

2 ov

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). Opisleija perehtyy ympäristöjohtamisjärjestelmien taloudellisiin vaikutuksiin sekä
näiden arvioimiseen.
1) 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.
Opintojakso soveltuu eri koulutusohjelmien
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 luonnonvaraalan kanssa vastaa jakson toteutuksesta.
Arviointi
Hyväksytyt loppukokeet, opintokäynteihin
osallistuminen, harjoitustyön hyväksytty
suorittaminen.

4150D
Lapin talviluonto

2 ov

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy Lapin talvisiin luonnonilmiöihin ja niiden syihin. Hän tutustuu kasvien ja eläinten talveen sekä erilaisiin tapoihin selviytyä talvesta ja hyödyntää talviolosuhteita. Hän saa valmiuksia soveltaa eläinten ja kasvien fysiologisia toimintamalleja
omalla ammatti-alallaan. Opiskelija tunnistaa eläinten ja kasvien talvisiin toimintoihin
liittyviä jälkiä.
Opintojakso soveltuu kaikille niille, jotka ovat
kiinnostuneita työskentelystä pohjoisissa
olosuhteissa. Jaksoon kuuluu maastoharjoituksia ja teoriaa. Teoriatunnit pidetään Tekniikan ja liikenteen yksikössä.
Arviointi
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja itseopiskelutehtävään. Arviointi asteikolla hylätty – K5.

3117T
Lapin maaseutuympäristö

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.
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Ympäristötiedottaminen. Lapin maaseutuympäristön tilaan ja tulevaisuuteen liittyvä
harjoitustyö.

tuu ammattikorkeakoulun tutortoiminnan
kehittämiseen.

Arviointi
Arviointi asteikolla hylätty - 5.

0001I – 0001K, 0001R
Kv- tutortoiminta

RAMK:n verkko-opinnot
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on
seuraavat vapaasti valittavat opintojaksot
tarjottavana verkko-opiskeluna. Opintojaksot ovat viiden ammattikorkeakoulun
(AVERKO) yhteistyörenkaan tuotantoa. Näihin opintojaksoihin järjestetään paikallinen
tutorointi. Opiskelija ilmoittautuu kyseisille
opintojaksoille WinhaWille kautta (http://
www.ramk.fi/winhawille). Muista AVERKOn
tarjoamista opintojaksoista lähemmin sivuilla 258.
0007A
Ammatillinen kasvu
0007B
Computing English
0007C
Relaatiokannat ja SQL
0007D
Visual Basic -ohjelmoinnin
perusteet
0007E
Writing Skills
0007F
Software Engineering English

1 ov
2 ov
2 ov

2 ov

Kansainvälisyystutorit toimivat ammattikorkeakoulun ulkomaalaisten opiskelijoiden
neuvojina ja tukena. Tutorointia ohjaavat kvsuunnittelija ja kv-tutorvastaava, jona toimii
yksi kv-tutor lukukauden kerrallaan. Tehtäviin perehdytään koulutuksessa, joka järjestetään lukukausittain. Tutoriksi ilmoittaudutaan ammattikorkeakoulun kansainvälisten
asioiden
toimistoon
sähköpostitse
(merja.forest@ramk.fi). Lisätietoa ilmoittautumisajoista saat ilmoitustauluilta. Lukukausittain kv-tutorina voi toimia enintään kaksitoista opiskelijaa.
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

1 ov
1 ov

0001R
Kv-tutorvastaava
1 ov
Kv-tutorvastaavana toimiminen yhden lukukauden ajan.

Tutortoiminta ja markkinointityö
0001H
Tutortoiminta

2 ov

Tavoite ja sisältö
Opiskelija toimii vertaisohjaajana uusille
ammattikorkeakouluopiskelijoille ja osallis-

0001O
Minä markkinoin. Case RAMK

2 ov

Tavoite
Opiskelija perehtyy asiantuntijaorganisaation markkinointiin ja henkilökohtaiseen
myyntityöhön. Hän oppii Rovaniemen am-
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mattikorkeakoulun markkinoinnissa tarvittavia valmiuksia.

edellyttämällä tavalla, credit unit =cu (1 ov =
1,5 cu).

Sisältö
Asiantuntijaorganisaation markkinoinnin erityispiirteet, palvelujen markkinointi ja oman
osaamisen markkinointi. Case RAMK: Rovaniemen ammattikorkeakoulunpalvelut,
henkilökohtainen myyntityö, vuorovaikutusja esiintymistaitojen kehittäminen, RAMKin
koulutusohjelmien myynninedistämissuunnitelman laatiminen. Kurssiin kuuluu itsenäistä työtä ja osallistumista messu- ja
myynninedistämistapahtumiin.

General
Survival Finnish for
international students 3 cu
Orientation 1,5 cu

Opetusmuodot
Luennot, opetuskeskustelut, itsenäinen
työskentely, kirjalliset ja suulliset harjoitukset
Kirjallisuus
Jorma Sipilä: Asiantuntijapalvelujen markkinointi, Weilin + Göös, Ekonomia-sarja
Arviointi
Näyttökoe, RAMKin koulutusohjelmien
myynninedistämissuunnitelman laatiminen
sekä aktiivinen osallistuminen. Tunneille
osallistumisvelvollisuus 80 %.

Business and Administration
Basics of information technology 3 cu
Business communication in English
(2001C) 3 cu
Business and culture I 1,5 cu
Business and culture II 1,5 cu
Business IT English I 1,5 cu
Christmas season in tourism 3 cu
Communication 3 cu
Customer services (2328A) 3 cu
Data processing 3 cu
Learning environment 3 cu
Linux operating system3 cu
Tourism industry English (2001L) 4,5 cu
Tourism services 7,5 cu
Catering and Institutional Management
Cleaning services in hotels (3205) 3 cu
Forestry
Northern Nature and Environment 3 cu

Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien perustarjontaan kuuluvista
opintojaksoista voidaan lukuvuonna 20012002 toteuttaa englanniksi seuraavia opintojaksoja. Listaan voi tulla muutoksia. Jaksoista ja niiden järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin.

Health Care and Social Services
Art and craft1,5 cu
First aid (0005A) 3 cu
First aid and nursing people of different
ages 1,5 cu
Nature and experiences1,5 cu
Professional ethics (6706A) 1,5 cu
Relaxation techniques (6205) 1,5 cu
Swimming and skiing instruction for
physically challenged 3 cu
Work ability (6205) 1,5 cu
Work with children and the youth 1,5 cu

Opintoviikot ilmoitetaan jaksokuvauksissa
European Credit Transfer System ECTS

Rural Industries
Reindeer husbandry 1,5 cu

VIERASKIELINEN
OPETUS
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Sports and Leisure
specialisation lines:
Adapted physical activities specialisation
line36 cu
Coaching specialisation line 27 cu
Outdoor adventure activities specialisation
line
Technology
Business law 1,5 cu 3 cu
Computer aided design - Architectural
design and visualisation 3 cu
Computer aided learning of finite element
method 3 cu
Discrete Mathematics 4,5 cu
Geographic information technology
(5308K) 3 cu
Introduction to business and industrial
economics 1,5 cu
Introduction to hydrauluc systems (5409A)
3 cu
Multimedia 3 cu

VENÄJÄ-OPINNOT
Opetusministeriö käynnisti v. 1998 Venäjäverkosto projektin 10 suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Pyrkimyksenä on vahvistaa Suomen asemaa laaja-alaisen, korkeatasoisen ja kansainvälisesti kiinnostavan
Venäjä-tuntemuksen ja tietotaidon maana.
Yhteisiä Venäjä-opintoja toteutetaan liiketalouden, matkailualan, metsätalouden, sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmissa. Tavoitteena on tuottaa sellaisia Venäjä-osaajia, joilla on kilpailuetua työllistymisessä.
Opiskelija perehtyy oman alansa perusasioihin ja toimintaympäristöön Venäjällä ja saa
valmiuksia toimia oman alansa asiantuntijatehtävissä Venäjällä tai Venäjä-yhteistyötä
tekevissä yrityksissä ja organisaatioissa.

Ammattikorkeakoulujen yhteisiä alakohtaisia Venäjä-opintoja tarjotaan 10 ov. Rovaniemen ammattikorkeakoulu tarjoaa kieliopintoja ja mahdollisuuden harjoitteluun Venäjällä ja Venäjä-aiheisen opinnäytetyön tekemiseen. Halutessaan opiskelija voi sisällyttää
em. alojen koulutusohjelmissa opintoihinsa
40 ov Venäjä-opintoja, paitsi sosiaali- ja terveysalalla, jossa niitä opintoihin voidaan sisällyttää 25 ov. Tällä alalla laajemmat Venäjä-opinnot voidaan suorittaa tutkintolaajuuden ylittävinä ylimääräisinä opintoina.
Maksimilaajuiset Venäjä-opinnot rakentuvat
seuraavasti:
1. Valtakunnalliset alakohtaiset
Venäjä-opinnot
2. Venäjän kieli ja kulttuuri
3. Harjoittelu Venäjällä
4. Opinnäytetyö Venäjä-aiheesta

10 ov
10 ov
10 ov
10 ov

Venäjä-opintoihin hakeudutaan oman koulutusohjelman kautta, jossa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.
Maksimilaajuiset Venäjä-opinnot voidaan sisällyttää opintosuunnitelmaan seuraavasti:
Koulutusohjelman opetussuunnitelman pakolliseen harjoitteluun 10 ov:n Venäjä-harjoittelu. Opinnäytetyö (10 ov) tehdään Venäjä-aiheesta. Kieliopinnot (10 ov) ja ammatilliset Venäjä-opinnot (10 ov): 1) Opiskelijan
vapaavalintaiset opinnot (10 ov) muodostuvat kokonaisuudessaan näistä opinnoista. 2)
Yhteisiin opintoihin sisällytetään 6 ov, jolloin
opintojakso Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus korvautuu näillä opinnoilla. 3) Neljä
opintoviikkoa ovat korvaavia suorituksia.
Koulutusohjelmat antavat tarkempia ohjeita,
jotka voivat poiketa em. menettelystä.
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2
2
2
2
2
2
2

0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

2120A
2120B
2120C
2120D
5350A

2940R
5250A
2329E
5250C
5205E

6107E
6105K
0005Ä
6107F
7120A

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot
YRITTÄJYYS
Yrittäjyyden kenttäselvitys
Ideasta liiketoiminnaksi
Yrityspaja
Businessculture
Kiinteistöliiketoiminta

TIETOTEKNIIKKA
Toimiston työvälineohjelmat
Java-ohjelmointi
Access-tiedonhallinta
Elektroniikan perusteet
Tietoliikennetekniikan perusteet

TERVEYS JA HYVINVOINTI
Haasteelliset asiakkaat
Kaamoksesta valoon
First aid
Työssä jaksaminen
Liikunta työn ja opiskelun vastapainona
2
2
2
1
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2

0001B
0002A

2

12.30-16

Toteutus nro

JAKSO 4
vk 5 - 11
28.1.-17.3.
12.30-16

Toteutus nro

JAKSO 5
vk 12 - 17
18.3.-28.4.

27

7

7

1

2

2

2

2

2

36

8

8

2

7

7

8

4

8

4

2

2

7

7

2

2

2

2

9

9

2

10

7

6

7

26
37

2

12.30-16

Toteutus nro

JAKSO 6
vk 18 - 23
29.4.-7.6.

4

4

2

2

10

27

toteutus 89 klo 12:30-16:00 ja toteutus 90 (avoin amk) klo
12:30-16:00

6

35

26

89 ja 90

toteutus 32 aamupäivällä ja toteutus 33 iltapäivällä

12.30-16

Toteutus nro

JAKSO 3
vk 49 - 4
3.12.-27.1.

37

26

32 ja 33

12.30-16

0001M

Toteutus nro

12.30-16

JAKSO 2
vk 36 - 48
15.10.-2.12.

Koodi Ov Toteutus nro

JAKSO 1
vk 36 - 41
3.9.-14.10.

Vaihtoehtoiset ja vapaasti valittavat opintojaksot pidetään tiistaisin klo 12.30 - 16.00 alkaen jaksosta 2, kieliopinnot jaksosta 1

Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätyötaidot
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK

Pakolliset
Tutkiva oppiminen

RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJ. KULTT. YMPÄRISTÖ

RAMK:n yhteiset ja vapaasti valittavat opinnot
Opintojaksotarjotin / lukuvuosi 2001 - 2002
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4150A
4150B
4150C
4150D
3117T

0007A
0007B
0007C
0007D
0007E
0007F

LUONNONVARAT JA YMPÄRISTÖ
Luonnonvarat,ympäristö ja yhteiskunta
Ympäristö ja terveys
Ympäristöjohtaminen
Lapin talviluonto
Lapin maaseutuympäristö

RAMK:IN VERKKO-OPINNOT
Ammatillinen kasvu
Computing English
Relaatiotietokannat ja SQL
Visual Basic -ohjelmoinnin perusteet
Writing Skills
Software Engineering English

TUTORTOIMINTA JA MARKKINOINTITYÖ - OMA AIKATAULU
Tutortoiminta
0001H
2
Kv-tutortoiminta 1
0001I
1
Kv-tutortoiminta 2
0001J
1
Kv-tutortoiminta 3
0001K
1
Kv-tutorvastaava
0001R
1
Minä markkinoin. Projekti 1
0001P
1
Minä markkinoin. Projekti 2
0001Q
1

1
2
2
2
1
1

2
2
2
2
2

Toteutus nro
12.30-16

Koodi Ov Toteutus nro
12.30-16
3212A
2
3229N
4
110714 2
110713 2

VIERAANVARAISUUS
Elämysten tuottaminen
Juhlien järjestäminen
Edustustilaisuuksien järjestäminen
Viinitietouden perusteet

1
1
1
1

1
1
1
1

2
1

2

4

4

1

2
4

9

1

1

9

2

Toteutus nro
12.30-16

JAKSO 4
vk 5 - 11
28.1.-17.3.

2

Toteutus nro
12.30-16

JAKSO 3
vk 49 - 4
3.12.-27.1.

2

2

2

JAKSO 2
vk 36 - 48
15.10.-2.12.

JAKSO 1
vk 36 - 41
3.9.-14.10.

4

2

1

2

Toteutus nro
12.30-16

JAKSO 5
vk 12 - 17
18.3.-28.4.

2

1

Toteutus nro
12.30-16

JAKSO 6
vk 18 - 23
29.4.-7.6.
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0002C

Ruotsi /tukikurssi

14.15-15.45
16-17.30
12.30-14

19

0002M

14.15-15.45
16-17.30
12.30-14

19
19

12

11

39

43

40 ja 46

40

12

11

33

31 ja 34

43

40 ja 46

40

12

11

33

31 ja 34

39

41 ja 45

4

32 ja 35

2

2

0002Y

0002O

French for beginners 1

Ranska / jatko

2

2

0002S

0002I

0002Q

0002X

2900H

Espanja / jatko

Viittomakieli / alkeet

Viittomakieli / jatko

Suomi / tukikurssi

All alive - Discussion Group

1

2

2

2

2

2

0002H

0002P

0002K

Venäjä / jatko

Espanja / alkeet

2

12

15

11

12

15

11

1

2

13

12

15

11

1

2

13

12

15

11

4

18

25

19

2

13

19

26

1

20

2

13

19

26

1

20

4

18

25

19

5

19

26

20

40

2

2

0002F

0002N

0002G

Saksa / jatko

Venäjä / alkeet

12.30-14

6

2

16-17.30

JAKSO 3
vk 49 - 4
3.12.-27.1.

2

Ranska / alkeet

Saksa / alkeet

0002E

Norja / alkeet

Norja / jatko

12

33
11

0002D

0002L

19

43

33

40 ja 46

43
31 ja 34

40 ja 46

YO-ryhmä E

2

14.15-15.45

31 ja 34

Saame / alkeet

2

12.30-14

JAKSO 2
vk 36 - 48
15.10.-2.12.
14.15-15.45

JAKSO 4
vk 5 - 11
28.1.-17.3.
16-17.30
12.30-14
14.15-15.45

JAKSO 5
vk 12 - 17
18.3.-28.4.
16-17.30
12.30-14
14.15-15.45

JAKSO 6
vk 18 - 23
29.4.-7.6.
16-17.30

5

19

26

20

40

6

4

32 ja 35

41 ja 45

39

4

18

25

19

5

20

27

21

41

6

4

32 ja 35

41 ja 45

5

20

27

21

41

6

4

32 ja 35

41 ja 45

4

18

25

19

39

20

27

21

41

20

27

21

41

Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro Toteutus nro

Saame / jatko

2

2

0002B

Englanti / tukikurssi

YO-ryhmä E

OV

RAMK:IN YHTEISET

VAIHTOEHTOISET KIELIOPINNOT KOODI

JAKSO 1
vk 36 - 41
3.9.-14.10.

KAIKKI KOULUTUSOHJELMAT
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ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU
LIIKETALOUDEN
KOULUTUSOHJELMA
LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on tradenomi.
Koulutus tuottaa yrityksiin ja julkisen hallinnon palvelukseen monialaisia ja pohjoisen
luonnon ja kulttuurin tuntevia markkinoinnin,
taloushallinnon ja ulkomaankaupan asiantuntijoita.
Opinnoissa perehdytään alan soveltavaan
tutkimukseen yhdessä Pohjois-Suomen tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.
Tavoitteena on löytää ratkaisuja nykyisten
pk-yritysten kehittämiseksi ja uusien yritysten perustamiseksi. Kansainvälisiä painopistealueita ovat Pohjoiskalotti, Barentsin
alue, EU-alue ja Skandinavia. Koulutuksen
saaneet pystyvät luomaan ja ylläpitämään
kansainvälisiä yritysverkostoja. Osa ammattiaineiden opetuksesta tapahtuu englannin
kielellä. Koulutusohjelmassa voi suuntautua
joko kansainvälisiin toimintoihin tai taloushallintoon.
Liiketalouden koulutusohjelmassa opiskelija hankkii valmiudet hoitaa itsenäisesti talouden ja hallinnon tehtäviä sekä kehittää
kansainvälistymisen vaatimia vuorovaikutus- ja markkinointitaitoja. Hänellä on valmi-

udet toimia joko itsenäisenä yrittäjänä tai
toisen palveluksessa johto-, toimeenpanoja kehittämistehtävissä.
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Taloushallinto
Taloushallinnon syventävät opinnot antavat
valmiudet toimia yrityksen tai yhteisön talous-, johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä
kotimaisessa että kansainvälisessä ympäristössä. Painopistealueet ovat kirjanpito ja
tuloslaskenta, johdon laskentatoimi ja rahoitus sekä oikeudelliset kysymykset ja tietojenkäsittelyn hyväksikäyttö taloushallinnon
tehtävissä.
Kansainväliset toiminnot
Suuntautuminen kansainvälisiin toimintoihin
antaa valmiudet toimia erilaisten yritysten ja
muiden yhteisöjen kansainvälisissä markkinointitehtävissä. Painopistealueina ovat
Pohjoiskalotti, Barents, EU-alue sekä Skandinavia. Perustaitoja ovat monipuolinen kielitaito, vieraiden kulttuurien tuntemus ja vuorovaikutustaidot. Keskeisiä opintojaksoja
ovat kansainvälinen talous, vienti- ja tuontitoiminta ja kansainvälinen markkinointi.
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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

40

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ
KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

YHT.
OV

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

40
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

Koulutusohjelman perusopinnot

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

30

YRITYSTOIMINTA
Yritystoiminnan perusteet
Markkinoinnin perusteet
Taloushallinnon perusteet

2101
2101A
2101B
2101C

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Sopimusoikeus
Kansantalous ja julkishallinto
Työterveystieto

3
3
3

1 sl
1 sl, 1 kl
1 sl, 1 kl

2102A
2102B
2102C

2
3
1

1 kl
1 kl
1 kl

MATEMATIIKKA
Talousmatematiikan perusteet
Tilastomatematiikan perusteet

2103
2103A
2103B

2
1

1 sl
1 kl

TIETOJENKÄSITTELY
Tietojenkäsittelyn perusteet
Tekstinkäsittely

2104
2104A
2104B

3
2

1 sl, 1 kl
1 sl, 1 kl

YRITYSVIESTINTÄ
Yhteisöviestintä
Yritysgrafiikka

2105
2105A
2105B

2
1

1 kl
1 kl

4

1 – 2 lv

2102

KIELIOPINNOT

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot
YRITYKSEN PERUSTAMISPROJEKTI *
HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA
Henkilöstöhallinto ja johtaminen
Työsuhde ja palkkahallinto

70
30
2110

4

2 sl, 2 kl

2111
2111A
2111B

2
2

2 kl
2 sl
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MARKKINOINTI
Markkinoinnin kilpailukeinot
Markkinointitutkimus
Markkinoinnin strateginen suunnittelu

2112
2112A
2112B
2112C

TALOUSHALLINTO
Kannattavuussuunnittelu ja rahoitus
Verotuksen perusteet

2113A
2113B

5
1
2

2 sl, 2 kl
2 kl
3 sl

5
3

2 sl, 2 kl
1 kl

6

2 – 3 lv

2113

KIELIOPINNOT

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

30

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot
TALOUSHALLINTO
Kirjanpidon erilliskysymykset
Taloushallinnon käytäntö
Tilinpäätös ja verosuunnittelu
Yhtiöoikeus
Yritys- ja tilinpäätösanalysointi
Johdon laskenta
Taloushallinnon englanti
Taloushallinnon projektityö *

20
2115
2115A
2115B
2115C
2115D
2115E
2115F
2115G
2115H

KIELIOPINNOT
KANSAINVÄLISET TOIMINNOT
Kansainvälinen talous
Yrityksen kansainvälistyminen
Kansainvälistävä oikeus
Kansainvälinen markkinointi
Vienti- ja tuontitoiminta
Kulttuuri ja liike-elämä/Business and Culture
Barentsin kauppa
Kansainvälinen kauppa
Saksa / Kulttuuri ja liike-elämä (vaihtoehtoinen) tai
Venäjä/ Kulttuuri ja liike-elämä (vaihtoehtoinen)
Kansainvälistymisprojekti *

2116
2116A
2116B
2116J
2116D
2116E
2116F
2116K
2116L
2116M
2116N
2116H

KIELIOPINNOT

3
3
2
2
2
5
1
2

2 kl, 3 sl
2 kl
3 sl
3 sl
3 kl
4 sl
3 kl
2 – 4 lv

2

2 – 4 lv

2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2

2 kl
2 kl
3 sl
3 sl
3 kl
3 kl
3 kl, 4 sl
3 kl, 4 sl
3 kl, 4 sl
3 kl, 4 sl
2 – 4 lv

4

2 – 4 lv

Muut vaihtoehtoiset ammattiopinnot
TALOUSHALLINTO
Taloushallinnon tietojärjestelmien käyttöympäristöt ja
tiedonhallinta
Ympäristölaskenta
Kansainvälinen laskentatoimi
Yrityksen tarkastustoiminta
Sijoitustoiminta
Johdatus venäläiseen kirjanpitoon ja verojärjestelmään
Taloushallinnon syventävä projekti *
Tilintarkastus
Konsernitilintarkastus

2117
2117A

10
2

2117B
2117C
2117D
2117E
2117F
2117I
2117J
2117K

1
1
2
2
1
4
4
2

KANSAINVÄLISET TOIMINNOT JA MARKKINOINTI
Tietokannat markkinoinnin apuvälineenä
Kansainvälisen markkinoinnin kilpailukeinot
Messut ja näyttelyt kilpailukeinona
Henkilökohtainen myyntityö
Business-to-business –markkinointi
Kaukoidän talousalue
Kansainvälistymisen syventävä projekti *
Barentsin kaupan jatkokurssi

2118
2118A
2118B
2118C
2118D
2118E
2118F
2118I
2118J

2
2
2
2
2
1
4
2

3 – 4 lv

3 – 4 lv
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2119
2119A
2119B
2119C
2119D
2119E
2119F
2119G
2119H
2119I
2119J
2119K
2119L

2
2
2
2
5
2
2
2
1
2
2
2

RUOTSI
Liikeruotsin perusteet (pakollinen)
Suullinen liikeruotsi (pakollinen)
Ruotsin liikeviestintä (pakollinen)
Ruotsin keskustelu
Att ordna en mässa i Sverige
Taloushallinnon ruotsi

2000
2000A
2000B
2000C
2000D
2000E
2000F

2
1
2
1
1
1

1 lv
1 lv
3 lv
2 lv
4 sl
4 sl

ENGLANTI
Liike-englannin perusteet (pakollinen)
Suullinen liike-englanti (pakollinen)
Englannin liikeviestintä (pakollinen)
Englannin keskustelu
Public Relations
Tilaisuudet kansainvälisessä yrityselämässä (engl.)
Organising a Trade Fair

2001
2001A
2001B
2001C
2001D
2001E
2001F
2001G

2
1
2
1
1
1
1

1 lv
1 lv
3 lv
2 lv
3 lv
4 sl
3 lv

SAKSA
Liikesaksan perusteet
Suullinen liikesaksa
Saksan liikeviestintä
Auf der Messe

2002
2002A
2002B
2002C
2002D

2
1
2
1

1 lv
1 lv
4 sl
3 lv

RANSKA
Liikeranskan perusteet
Suullinen liikeranska
Ranskan liikeviestintä
La Laponie
Liikeranskan syventävä kurssi

2003
2003A
2003B
2003C
2003D
2003E

2
1
2
1
2

1 lv
1 lv
4 lv
3 lv
4 lv

VENÄJÄ
Liikevenäjän perusteet
Suullinen liikevenäjä
Venäjän liikeviestintä
Arkipäivän venäjää 1
Arkipäivän venäjää 2
Arkipäivän venäjää 3

2004
2004A
2004B
2004C
2004D
2004E
2004F

2
1
2
1
1
1

2 lv
2 lv
4 sl
3 lv
3 lv
3 lv

ESPANJA
Liike-espanjan perusteet
Suullinen liike- espanja
Espanjan liikeviestintä

2005
2005A
2005B
2005C

2
1
2

3 lv
3 lv
4 sl

YRITYS JA YMPÄRISTÖ
Esimiestyö ja johtaminen
Työpsykologian perusteet
Liike-elämän ja johtamisen etiikka
Yrityspeli
Yrityssimulointi/ harjoitusyritys
Yritystoiminnan rahoitus
Riskit ja riskienhallinta
Yrityksen logistinen ohjaus
Talouselämän muutokset
Yrityssaneeraus ja täytäntöönpano
Ympäristöoikeus
Body Image

3 – 4 lv

Kieliopinnot
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Vapaasti valittavat opinnot

10

2 – 4 lv

RAMK:n vapaasti valittavat opinnot
Hallinnon ja kaupan alan vapaasti valittavat opinnot
Muut vapaasti valittavat opinnot

HARJOITTELU
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

2150

20

2150A
2150B

2151
2151A

2 kl
3 kl

10

3 – 4 lv

10

3 – 4 lv
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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
OPINTOKOKONAISUUS
2101
YRITYSTOIMINTA 9 ov 1 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan merkityksen ja tutustuu eri toimialoihin. Hän perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin sekä ymmärtää, miten yritys toimii ja
mikä merkitys markkinoinnilla ja laskentatoimella on yrityksen toiminnalle.
Opintokokonaisuus sisältää projektityön.

Opintojaksot
2101A
Yritystoiminnan
perusteet
2101B
Markkinoinnin
perusteet
2101C
Taloushallinnon
perusteet

3 ov

1 sl

3 ov

1 sl, 1 kl

3 ov

1 sl, 1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
2102
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 6 ov 1 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy yhteiskunnalliseen, kansantaloudelliseen ja kansainvälistaloudelliseen, juridiseen sekä fyysiseen ja psyykkiseen ympäristöön, jossa yritys toimii.
Opintojaksot
2102A
Sopimusoikeus
2102B
Kansantalous ja
julkishallinto
2102C
Työterveystieto

2 ov

1 kl

3 ov

1 kl

1 ov

1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
2103
MATEMATIIKKA 3 ov 1 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee talous- ja tilastomatematiikan perusteet ja osaa soveltaa niitä talouselämän eri tilanteissa.
Opintojaksot
2103A
Talousmatematiikan
perusteet

2 ov

1 sl

45

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
2103B
Tilastomatematiikan
perusteet

AMMATTIOPINNOT
1 ov

1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
2104
TIETOJENKÄSITTELY 5 ov 1 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii käyttämään tietojenkäsittelyn työasemaa sekä tuntee käyttöjärjestelmän ja -liittymän perustoiminnot. Opiskelija
oppii käyttämään yleisimpiä mikrotietokoneen työvälineohjelmia.
Opintojaksot
2104A
Tietojenkäsittelyn
perusteet
2104B
Tekstinkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelmassa opintoihin sisältyy kaikille pakollisia ammattiopintoja 30 ov. Vaihtoehtoissa ammattiopinnoissa opiskelija voi erikoistua valitsemalla 20
ov:n kokonaisuuden joko taloushallinnon tai
kansainvälisten toimintojen opintoja. Lisäksi
opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa muita vaihtoehtoisia ammattiopintoja 10 ov ja
vapaasti valittavia ammattiopintoja 10 ov.

PAKOLLISET
OPINTOKOKONAISUUS
2110
YRITYKSEN PERUSTAMISPROJEKTI 4 ov 2 lv

3 ov

1 sl, 1 kl

2 ov

1 sl, 1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
2105
YRITYSVIESTINTÄ 3 ov 1 lv
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
2105A
Yhteisöviestintä
2105B
Yritysgrafiikka

2 ov

1 kl

1 ov

1 kl

KIELIOPINNOT

4 ov

1 - 2 lv

Tavoite
Opiskelija soveltaa yritystoiminnan ja toimintaympäristön opintokokonaisuuksissa oppimiaan tietoja ja taitoja. Hän laatii yrityksen
liiketoimintasuunnitelman ja perustaa yrityksen.
Opintojakso
2110
Yrityksen
perustamisprojekti

4 ov

2 sl, 2 kl

OPINTOKOKONAISUUS
2111
HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN
HALLINTA 4 ov 2 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy työyhteisön toimintaan
ja toiminnan organisointiin. Hän ymmärtää
henkilöstövoimavarojen merkityksen työyhteisön toiminnan ja kehittymisen kannalta.
Opiskelija tuntee työelämää säätelevät lait
ja yhteiskunnan työnantajalle asettamat vel-
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vollisuudet sekä hallitsee palkanlaskennan
perusteet.
Opintojaksot
2111A
Henkilöstöhallinto ja
johtaminen
2111B
Työsuhde ja
palkkahallinto

2 ov

2 ov

2 kl

2 sl

OPINTOKOKONAISUUS
2112
MARKKINOINTI 8 ov 2 - 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa valmiudet käyttää tehokkaasti
erilaisia kilpailukeinoja ja tuntee kilpailukeinoihin liittyvän lainsäädännön. Hän oppii
hankkimaan markkinatietoja, analysoimaan
tietoja ja tekemään niistä johtopäätöksiä.
Opiskelija tuntee markkinointistrategiat ja
oppii toteuttamaan kokonaisvaltaista ja
suunnitelmallista markkinointia.
Opintojaksot
2112A
Markkinoinnin
kilpailukeinot
5 ov
2112B
Markkinointitutkimus
1 ov
2112C
Markkinoinnin strateginen
suunnittelu
2 ov

2 sl, 2 kl
2 kl

3 sl

OPINTOKOKONAISUUS
2113
TALOUSHALLINTO 8 ov 1 - 2 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa suunnitella yrityksen rahoituksen ja laatia yrityksen kannattavuuslaskelmat atk:ta hyväksi käyttäen. Opiskelija

tietää verotuksen vaikutuksen yrityksen toimintaan ja osaa eri yritysmuotojen verotukselliset erot.
Opintojaksot
2113A
Kannattavuussuunnittelu
ja rahoitus
5 ov
2113B
Verotuksen perusteet 3 ov

1 kl

KIELIOPINNOT

2 - 4 lv

6 ov

2 sl, 2 kl

VAIHTOEHTOISET
AMMATTIOPINNOT
Taloushallinto
OPINTOKOKONAISUUS
2115
TALOUSHALLINTO 20 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa laaja-alaiset asiantuntijavalmiudet yrityksen taloushallinnon tehtävien
suorittamiseen ja johtamiseen. Opintokokonaisuus sisältää projektityön.
Opintojaksot
2115A
Kirjanpidon
erilliskysymykset
2115B
Taloushallinnon
käytäntö
2115C
Tilinpäätös- ja
verosuunnittelu
2115D
Yhtiöoikeus
2115E
Yritys- ja tilinpäätösanalysointi

3 ov

2 kl, 3 sl

3 ov

2 kl

2 ov

3 sl

2 ov

3 sl

2 ov

3 kl
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2115F
Johdon laskenta
5 ov
2115G
Taloushallinnon englanti 1 ov
2115H
Taloushallinnon
projektityö
2 ov

2 - 4 lv

KIELIOPINNOT

2 - 4 lv

2 ov

4 sl
3 kl

Kansainväliset toiminnot
OPINTOKOKONAISUUS
2116
KANSAINVÄLISET TOIMINNOT 20 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää kansainvälistymisen
merkityksen yrityksille ja kansantalouksille,
tuntee ulkomaankaupan edellytykset, vaikutukset ja menettelytavat ja perehtyy kansainväliseen markkinointiin ja oikeuteen.
Opiskelija tutustuu talousalueiden välisiin
kaupan rakenteisiin ja erilaisten kulttuureiden merkitykseen kansainvälisessä liikeelämässä. Opintokokonaisuus sisältää projektityön.
Opintojaksot
2116A
Kansainvälinen talous 2 ov
2116B
Yrityksen
kansainvälistyminen
2 ov
2116C
Kansainvälistävä oikeus 2 ov
2116D
Kansainvälinen
markkinointi
2 ov
2116E
Vienti- ja tuontitoiminta 3 ov
2116F
Kulttuuri ja liike-elämä /
Business and Culture 1 ov

2 kl

2 kl
3 sl

3 sl
3 kl

3 kl

2116K
Barentsin kauppa
2116L
Kansainvälinen kauppa
2116M
Saksa / Kulttuuri ja
liike-elämä tai
2116N
Venäjä / Kulttuuri ja
liike-elämä
2116I
Kansainvälistymisprojekti

KIELIOPINNOT

2 ov

3 kl, 4 sl

2 ov

3 kl, 4 sl

2 ov

3 kl, 4 sl

2 ov

3 kl, 4 sl

2 ov

2 - 4 lv

4 ov

2 - 4 lv

MUUT VAIHTOEHTOISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
2117
TALOUSHALLINTO 3 - 4 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää taloushallinnon osaamistaan valintansa mukaan.
Opintojaksot
2117A
Taloushallinnon tietojärjestelmien
käyttöympäristöt ja
tiedonhallinta
2 ov
2117B
Ympäristölaskenta
1 ov
2117C
Kansainvälinen laskentatoimi 1 ov
2117D
Yrityksen tarkastustoiminta
2 ov
2117E
Sijoitustoiminta
2 ov
2117F
Johdatus venäläiseen kirjanpitoon ja verojärjestelmään
1 ov
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2117I
Taloushallinnon syventävä
projekti
2117J
Tilintarkastus
2117K
Konsernitilinpäätös

4 ov
4 ov
2 ov

OPINTOKOKONAISUUS
2118
KANSAINVÄLISET TOIMINNOT
JA MARKKINOINTI 3 - 4 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää kansainvälisten toimintojen ja markkinoinnin osaamistaan valintansa mukaan.
Opintojaksot
2118A
Tietokannat markkinoinnin
apuvälineenä
2118B
Kansainvälisen markkinoinnin
kilpailukeinot
2118C
Messut ja näyttelyt
kilpailukeinona
2118D
Henkilökohtainen myyntityö
2118E
Business-to-business
-markkinointi
2118F
Kaukoidän talousalue
2118I
Kansainvälistymisen
syventävä projekti
2118J
Barentsin kaupan jatkokurssi

2 ov

2 ov

2 ov
2 ov

OPINTOKOKONAISUUS
2119
YRITYS JA YMPÄRISTÖ 3 - 4 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää osaamistaan valintansa
mukaan.
Opintojaksot
2119A
Esimiestyö ja johtaminen
2119B
Työpsykologian perusteet
2119C
Liike-elämän ja johtamisen etiikka
2119D
Yrityspeli
2119E
Yrityssimulointi/harjoitusyritys
2119F
Yritystoiminnan rahoitus
2119G
Riskit ja riskienhallinta
2119H
Yrityksen logistinen ohjaus
2119I
Talouselämän muutokset
2119J
Yrityssaneeraus ja täytäntöönpano
2119K
Ympäristöoikeus
2119L
Body Image

2 ov
2 ov
2 ov
2 ov
5 ov
2 ov
2 ov
2 ov
1 ov
2 ov
2 ov
2 ov

2 ov
1 ov

KIELIOPINNOT
4 ov
2 ov

Hallinnon ja kaupan alan koulutusohjelmissa voi opiskella ruotsia, englantia, saksaa,
ranskaa, venäjää ja espanjaa. Ruotsin kieli
on kaikille pakollinen. Kieliopintoja kuuluu
sekä perus- että ammattiopintoihin. Vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija suorittaa valitsemistaan kielistä koko koulutuksen
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aikana vähintään 4 ov:n laajuiset koulutusohjelmakohtaiset opinnot.
Saksan, ranskan, venäjän ja espanjan alkeis- ja jatkokurssit suoritetaan ammattikorkeakoulun yhteisissä opinnoissa. Opiskelijan, joka ei ole aikaisemmin opiskellut saksaa, ranskaa, venäjää tai espanjaa, täytyy
suorittaa kyseisten kielten alkeis- ja jatkokurssi ennen kuin hän voi osallistua Liikesaksan, Liikeranskan, Liikevenäjän ja Liikeespanjan 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 Liike-espanjan opintojaksoille. Venäjän alkeet
1 -opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija voi osallistua Arkipäivän venäjä 1 opintojaksolle. Jos opiskelija valitsee kansainväliset toiminnot pakollisiksi ammattiopinnoikseen, hän on valittava joko saksa
tai venäjä kolmanneksi kieleksi.
Tutkintoon kuuluvien
kieliopintojen määrä:
kansainväliset toiminnot
vähintään 20 ov, vähintään 4 kieltä
ruotsi
englanti/saksa
venäjä /saksa
muut kieliopinnot, vähintään

5 ov
5 ov
6 ov
4 ov

taloushallinto
vähintään 14 ov, vähintään 3 kieltä
ruotsi
5 ov
englanti/saksa
5 ov
muut kieliopinnot, vähintään
4 ov

OPINTOKOKONAISUUS
2000
RUOTSI 7 ov 1 - 4 lv
Opintojaksot
2000A
Liikeruotsin perusteet
2000B
Suullinen liikeruotsi
2000C
Ruotsin liikeviestintä
2000D
Ruotsin keskustelu
2000E
Att ordna en mässa
i Sverige
2000F
Taloushallinnon ruotsi

2 ov

1 lv

1 ov

1 lv

2 ov

3 lv

1 ov

2 lv

1 ov

4 sl

1 ov

4 sl

OPINTOKOKONAISUUS
2001
ENGLANTI 9 ov 1 - 4 lv
Opintojaksot
2001A
Liike-englannin
perusteet
2 ov
1 lv
2001B
Suullinen liike-englanti 1 ov
1 lv
2001C
Englannin liikeviestintä 2 ov
3 lv
2001D
Englannin keskustelu 1 ov
2 lv
2001E
Public Relations
1 ov
3 lv
2001F
Tilaisuudet kansainvälisessä yrityselämässä (in English) 1 ov
4 sl
2001G
Organising a Trade Fair 1 ov
3 lv
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OPINTOKOKONAISUUS
2002
SAKSA 6 ov
Opintojaksot
2002A
Liikesaksan perusteet
2002B
Suullinen liikesaksa
2002C
Saksan liikeviestintä
2002E
Auf der Messe

2 ov

1 lv

1 ov

1 lv

2 ov

4 sl

1 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2003
RANSKA 8 ov
Opintojaksot
2003A
Liikeranskan perusteet
2003B
Suullinen liikeranska
2003C
Ranskan liikeviestintä
2003D
La Laponie
2003E
Liikeranskan syventävä
kurssi

2 ov

1 lv

1 ov

1 lv

2 ov

4 lv

1 ov

3 lv

2 ov

4 sl

OPINTOKOKONAISUUS
2004
VENÄJÄ 8 ov
Opintojaksot
2004A
Liikevenäjän perusteet
2004B
Suullinen liikevenäjä
2004C
Venäjän liikeviestintä
2004D
Arkipäivän venäjä 1

2 ov

2 lv

1 ov

2 lv

2 ov

4 lv

1 ov

3 lv

2004E
Arkipäivän venäjä 2
2004F
Arkipäivän venäjä 3

1 ov

3 lv

1 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2005
ESPANJA 5 ov
Opintojaksot
2005A
Liike-espanjan
perusteet
2 ov
2005B
Suullinen liike-espanja 1 ov
2005C
Espanjan liikeviestintä 2 ov

3 lv
3 lv
4 lv

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 ilmoitetaan lukuvuoden aikana. Muutkin opinnot voidaan
hyväksyä vapaasti valittaviksi opinnoiksi.
Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä
etukäteen muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opintojaksot esitellään
opinto-oppaan luvussa kolme. Hallinnon ja
kaupan alan vapaasti valittavat opinnot esitellään sivulla 64.
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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
kaupan ja hallinnon alalla kotimaassa tai ulkomailla. Syventävä työharjoittelu tapahtuu
suuntautumisen mukaisissa työtehtävissä ja
-paikoissa. On suositeltavaa, että opiskelijan opinnäytetyö liittyy syventävän harjoittelun aihepiiriin. Ennen harjoittelua opiskelijan
on esitettävä työharjoittelusuunnitelma. Harjoittelu on ohjattua ja sisältää raportointia ja
seminaareja.

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
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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ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU
TIETOJENKÄSITTELYN
KOULUTUSOHJELMA
TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on tradenomi.
Koulutus tuottaa yrityksiin ja julkisen hallinnon palvelukseen monipuolisia tietojenkäsittelyn osaajia.
Opintojen tavoitteena on kehittää asiantuntijuutta yrityksen verkkopohjaisten tietokantajärjestelmien tuottamiseksi.
Hankit monipuolista osaamista tietoverkkoja sovelluskehityksestä, tietopalvelujen tuottamisesta ja koulutustehtävistä. Tutkinnon
suoritettuasi voit toimia itsenäisenä yrittäjänä tai liike-elämän palveluksessa tietojärjestelmien asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.
Asiantuntijan tehtävät voivat liittyä yrityksen
tietojärjestelmäratkaisun verkkotoimintoihin

tai ohjelmistotuotantoon erilaisilla sovellustyövälineillä.
Tietojenkäsittelyn kehittämiseen kuuluvat
sekä yksikön tietoverkko- ja tietojenkäsittelytoiminta kokonaisuutena että niihin liittyvien
tietojärjestelmien hankinta, tuottaminen, konsultoiva tuki ja ylläpito.
Iltasovelluksena toteutettavan aikuisohjelman tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan taitoja suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja pk-yrityksen sisäisten ja yhteistoiminnallisten tietojärjestelmien rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Aikuisohjelma noudattaa samaa opetussuunnitelmaa kuin päiväopetuksena toteutettava koulutus.

140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

AMMATTIOPINNOT

50 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot

10 ov

Pakolliset ammattiopinnot

30 ov

PERUSOPINNOT

60 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

50 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

OPISKELUVUOSI
/LUKUKAUSI

60

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ
SEKÄ KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

YHT. OV

10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

1 lv
2 – 3 lv
1 sl
2 sl / 2 kl
2 sl / 2 kl
2 sl / 2 kl
1 – 2 lv
1 – 2 lv
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Koulutusohjelman perusopinnot
TOIMISTON TIETOJENKÄSITTELY
Tietojenkäsittelyn perusteet
Työaseman hallinta
Tekstinkäsittely
Taulukkolaskenta
Win-ohjelmoinnin perusteet

2304
2304A
2322C
2304B
2304F
2304C

INTERNET-VIESTINTÄ
Www-sivun laadinta
Www-grafiikka

2306B
2306C

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Logiikka
Laitteistotekniikka
Laitteistotekniikan laboratorioharjoitukset
Tietokoneen käyttöönotto
Lähiverkkotekniikka

2321
2321A
2321B
2321C
2322A
2322B

TIETOJÄRJESTELMÄTYÖ
Yrityksen tietojenkäsittelyn kehittäminen
Suunnittelumenetelmät

2323B
2323C

HALLINTO JA YRITYSTOIMINTA
Yrityksen tietohallinto
Markkinoinnin perusteet
Yrityksen taloushallinto
Sopimusoikeus
Kansantalous ja julkishallinto
Työsuojelun perusteet

2301D
2301B
2301C
2302A
2302B
2302C

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ
Yhteisöviestintä

2305A

RUOTSIN KIELI
Svenska för IT studerande
Trevligt att chatta
Svensk affärskommunikation

2000

5

2000L
2000M
2000N

2
1
2

2306

2323

2301

2305

6
1
1
1
1
2

1 lv
1 lv
1 lv
1 lv
1 lv

3
1
2

1 lv
1 lv

9
1,5
1,5
2
2
2

1 lv
1 lv
1 lv
1 lv
1 lv

4
2
2

1 lv
1 lv

13
2
2
3
2
3
1

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

2
2

1 lv

3 lv
3 lv
3 lv
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ENGLANNIN KIELI
English for IT-students
Contacts in the IT world

2001
2001M
2001B

5
3
2

1 lv
2 lv

MATEMATIIKKA
Talousmatematiikka
Tilastomatematiikka

2303
2303A
2303B

3
2
1

2 lv
3 lv

50
30

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot
2322

5

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Verkkokäyttöjärjestelmät
Tietoliikenne

2322D
2330A

OHJELMISTOTEKNIIKKA
Oliotekniikan perusteet
Sovelluksen käyttöliittymä
SQL-kyselykieli
Relaatiotietokantajärjestelmät

2325A
2325B
2325C
2325D

2
2
1
2

2 lv
2 lv
3 lv
3 lv

TIETOJÄRJESTELMÄTYÖ
Tietokantasovelluksen rakentaminen
Tietojärjestelmän suunnittelun kuvaustekniikat
Tietokantasovelluksen kehittäminen
Tietojärjestelmätyö projektina

2331
2323D
2323E
2323F
2331F

5
2
1
1
1

1 lv
1 lv
1 lv
2 lv

INTERNET-TEKNIIKKA
Www-sivun suunnittelu
Web-palvelin
Internet-ohjelmointi
Www-sovelluksen rakentaminen

2306D
2330B
2329C
2330C

HALLINTO JA YRITYSTALOUS
Tietojärjestelmän hankinta ja arviointi
Kannattavuuslaskenta ja rahoitus
Yritysjuridiikka
Liiketalouden ko:n vaihtoehtoinen ammatillinen opintojakso

2325

2330

2327
2327A
2327B
2327D

3
2

2 lv
3 lv

7

5
1
1
2
1

1 lv
2 lv
3 lv
3 lv

8
2
3
2
1

4 lv
3 lv
4 lv
2 - 4 lv

10

Vaihtoehtoiset opinnot
Projektiopinnot, valitaan 10 ov
TIETOJENKÄSITTELY
Java-ohjelmointi
Visual Basic –ohjelmointi
Linux-käyttöjärjestelmän käyttö ja hallinta
Tietojärjestelmäprojekti
Internet-projekti
Johdatus opinnäytetyöhön
Tilastoaineiston käsittely ja analysointi

2329B
2329F
2330D
2331A
2331B
2351A
2351B

2
2
2
4
2
1
2

HALLINTO JA YRITYSTALOUS
Toimiston tekstinkäsittely
Taulukkolaskentaa monipuolisesti
Customer Services
Tieteellinen kirjoittaminen

2332
2332B
2332C
2328A
23511B

1
1
2
1

2 lv
2 lv
2 lv
3-4 lv

ATK-TUKITOIMINTA
Tietojenkäsittelyn ergonomia
Kouluttajakoulutus
Atk-tukihenkilön tehtävät

2333
2328C
2333A
2333B

1
2
2

4 lv
3 lv
3 lv

2329
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KANSAINVÄLISET TOIMINNOT
Internet- ja atk-oikeus
Lähialueiden kansainväliset toiminnot
Kansainväliset toiminnot
Atk-englanti

2335
2335B
2335C
2335D
2335E

Vapaasti valittavat opinnot

2
2
2
1

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

10

RAMKin vapaasti valittavat opinnot esitellään luvussa 3
Kaupan ja hallinnon vapaasti valittavat opinnot
Muut vapaasti valittavat opinnot

HARJOITTELU
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu

OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSKOE
Opinnäytetyö
Kypsyyskoe

2350
2350A
2350B

2351

20
5
15

2 lv
3 lv

10
10

3 - 4 lv
4 lv
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 RAMK:N
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 kolme.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
Opiskelija suorittaa koulutusohjelman perusopintoja yhteensä 50 ov.

OPINTOKOKONAISUUS
2304
TOIMISTON
TIETOJENKÄSITTELY 6 ov 1 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa käyttää tietojenkäsittelyn
työasemaa, tuntee käyttöjärjestelmän ja -liittymän perustoiminnot sekä osaa hyödyntää

lähiverkon palveluita. Opiskelija tuntee yleiset toimiston työvälineohjelmat ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
Opintojaksot
2304A
Tietojenkäsittelyn
perusteet
2322C
Työaseman hallinta
2304B
Tekstinkäsittely
2304F
Taulukkolaskenta
2304C
Win-ohjelmoinnin
perusteet

1 ov

1 lv

1 ov

1 lv

1 ov

1 lv

1 ov

1 lv

2 ov

1 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2306
INTERNET-VIESTINTÄ 3 ov 1 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee www-sivujen laadinnan
perusteet ja työvälineet. Opiskelija osaa toteuttaa www-sivuja yrityksen viestinnän tarpeisiin.
Opintojaksot
2306B
Www-sivujen laadinta
2306C
Www-grafiikka

1 ov

1 lv

2 ov

1 - 2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2321
TIETO- JA
VIESTINTÄTEKNIIKKA 9 ov 1 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy tietokoneen komponentteihin ja tekniseen toimintaperiaatteeseen
sekä teollisuusstandardin mukaiseen laitekokoonpanoon. Opiskelija tuntee työase-
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man ja paikallisverkon käyttöjärjestelmä- ja
käyttöliittymästandardit, tunnistaa toiminnalliset poikkeustilanteet ja osaa tehdä tavallisimpia asennus- ja muutostoimenpiteitä.
Opintojaksot
2321A
Logiikka
2321B
Laitteistotekniikka
2321C
Laitteistotekniikan
laboratorioharjoitukset
2322D
Tietoverkkotekniikka
2322B
Lähiverkkotekniikka

1,5 ov 1 lv
1,5 ov 1 lv

2 ov

1 lv

2 ov

1 lv

2 ov

1 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2323
TIETOJÄRJESTELMÄTYÖ 4 ov 1 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee yrityksen tietojärjestelmien
rakenteen, suunnittelumenetelmät ja kehittämisen näkökulmat. Opiskelija osaa suunnitella ja kuvata tietojärjestelmän yleisen rakenteen kuvauskielellä.
Opintojaksot
2323B
Yrityksen tietojenkäsittelyn
kehittäminen
2 ov
2323C
Suunnittelumenetelmät 2 ov

1 lv
1 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2301
HALLINTO JA
YRITYSTOIMINTA 13 ov 1 - 2 lv

rehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin sekä ymmärtää, miten yritys toimii ja
mikä merkitys markkinoinnilla ja laskentatoimella on yrityksen toiminnalle. Opintokokonaisuus sisältää projektityön.
Opiskelija perehtyy yhteiskunnalliseen, kansantaloudelliseen ja kansainvälistaloudelliseen, juridiseen sekä fyysiseen ja psyykkiseen ympäristöön, jossa yritys toimii.
Opintojaksot
2301D
Yrityksen tietohallinto
2301B
Markkinoinnin perusteet
2301C
Taloushallinnon
perusteet
2302A
Sopimusoikeus
2302B
Kansantalous ja
julkishallinto
2302C
Työsuojelun perusteet

2 ov

1 lv

2 ov

2 lv

3 ov

2 lv

2 ov

2 lv

3 ov

1 lv

1 ov

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2305
SUOMEN KIELI
JA VIESTINTÄ 2 ov 1 lv
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
2305A
Yhteisöviestintä

2 ov

1 lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan merkityksen ja tutustuu eri toimialoihin. Hän pe-
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OPINTOKOKONAISUUS
2303
MATEMATIIKKA 3 ov 2 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee talous- ja tilastomatematiikan perusteet ja osaa soveltaa niitä talouselämän eri tilanteissa.
Opintojaksot
2303A
Talousmatematiikan
perusteet
2303B
Tilastomatematiikan
perusteet

2 ov

2 lv

1 ov

3 lv

AMMATTIOPINNOT
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa opintoihin sisältyy kaikille yhteisiä ammattiopintoja 30 ov. Lisäksi opiskelija suorittaa projektiopintoja yhteensä 10 ov. Projektiopinnot
valitaan vaihtoehtoisista ammattiopinnoista
opiskelijan omien tavoitteiden mukaisena
kokonaisuutena. Opiskelija voi suorittaa projektiopinnot kokonaan tai osittain ammattikorkeakoulun tiimiakatemian opintoina.

PAKOLLISET
OPINTOKOKONAISUUS
2322
TIETO- JA
VIESTINTÄTEKNIIKKA 5 ov 2 - 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee eri tasojen verkkoratkaisuja ja verkonhallinnan työvälineitä sekä osaa
rakentaa toimivan paikallisen tietoverkon.
Opiskelija tuntee tietoliikenteen kehityksen
ja tulevaisuuden näkymät.

Opintojaksot
2322D
Verkkokäyttöjärjestelmät 3 ov
2330A
Tietoliikenne
2 ov

2 lv
3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2325
OHJELMISTOTEKNIIKKA 7 ov 2 - 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee oliotekniikan käsitteistön
ja jonkin oliopohjaisen työvälineen käytön
sovelluksen rakentamiseksi. Perehdytään
oliotekniikan käsitteistöön esimerkkien avulla. Toteutetaan jokin sovellus oliopohjaisella
työvälineellä.
Opiskelija osaa käyttää kyselykieltä tietokantasovelluksen rakentamisen työvälineenä ja tuntee hajautettujen tietokantojen periaatteet.
Opintojaksot
2325A
Oliotekniikan perusteet
2325B
Sovelluksen
käyttöliittymä
2325C
SQL-kyselykieli
2325D
Relaatiotietokantajärjestelmät

2 ov

2 lv

2 ov

2 lv

1 ov

3 lv

2 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2331
TIETOJÄRJESTELMÄTYÖ 5 ov 1 - 2 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee projektityön ominaisuudet
ja tavoitteet tietojärjestelmätyön välineenä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tie-
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tojärjestelmien kehitysprojektin yhteistyössä
käyttäjän edustajien kanssa. Opintojaksoon
voi liittää valinnaisen itsenäisesti toteutettavan tietojärjestelmäprojekti asiakkaan toimeksiannon pohjalta.
Opintojaksot
2323D
Tietokantasovelluksen
rakentaminen
2 ov
2323E
Tietojärjestelmän suunnittelun
kuvaustekniikat
1 ov
2323F
Tietokantasovelluksen
kehittäminen
1 ov
2331F
Tietojärjestelmäprojekti 1 ov

1 lv

1 lv

1 lv
2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2330
INTERNET-VIESTINTÄ 5 ov 1 - 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee web-palvelimen toiminnan
ja osaa hyödyntää sitä tietojärjestelmätyössä. Opiskelija tuntee tietoturvaan liittyvät
asiat ja osaa hallita palvelimen käyttöön liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa rakentaa vuorovaikutteisia internet-sovelluksia.
2306D
Www-sisällöntuotanto
2330B
Web-palvelimen hallinta
2329C
Internet-ohjelmointi
2330C
Www-sovelluksen
rakentaminen

1 ov

1 lv

1 ov

2 lv

2 ov

3 lv

1 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2327
HALLINTO JA
YRITYSTALOUS 8 ov 2 - 4 kl
Tavoite ja sisältö
Perehdytään tietoteknisten järjestelmien
hankinnan vaihtoehtoihin, kapasiteettien
suunnitteluun, vaihtoehtojen vertailuun sekä
tietojärjestelmän laadun ja käytettävyyden
arviointiin. Investointien kannattavuuslaskennan avulla vertaillaan vaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta.
Opintojaksot
2327A
Tietojärjestelmän hankinta
ja arviointi
2 ov 3 kl
2327F
Kannattavuuslaskenta ja
rahoitus
3 ov 3 lv
2327D
Yritysjuridiikka
2 ov 3 kl
Liiketalouden koulutusohjelman
vaihtoehtoinen ammatillinen
opintojakso
1-2 ov 2 - 4 lv

VAIHTOEHTOISET
Vaihtoehtoiset opintojaksot toteutetaan projektiopintoina. Opiskelija valitsee omien tavoitteidensa mukaan 10 ov alan syventävistä ammattiopinnoista koostuvia opintojaksoja. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä.

OPINTOKOKONAISUUS
2329
TIETOJENKÄSITTELY
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee ohjelmointikielen käytön
periaatteet eri käyttöympäristöissä ja osaa
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ohjelmoida pieniä sovelluksia kielen ohjausrakenteita käyttäen. Opiskelija tuntee tietotekniikan viimeisimmät kehitysvaiheet ja
osaa käyttää kehittyneitä työvälineitä. Opiskelija hallitsee projektityöskentelyn asiakaslähtöisten tehtävien toteuttamisessa.
Opintojaksot
2329B
Java-ohjelmointi
2329B
Visual Basic -ohjelmointi
2330D
Linux-käyttöjärjestelmän
käyttö ja hallinta
2331A
Tietojärjestelmäprojekti
2331B
Internet-projekti
2351A
Johdatus opinnäytetyöhön
2351B
Tilastoaineiston käsittely
ja analysointi

2 ov
2 ov

2 ov
2-4 ov
2 ov
1 ov

2 ov

OPINTOKOKONAISUUS
2332
HALLINTO JA YRITYSTALOUS 2 - 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologian välineitä yrityksen talouden ja
hallinnon tehtävissä. Opiskelija osaa ohjata
käyttäjää työvälineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Opiskelija osaa soveltaa yritystoiminnan ja toimintaympäristön opintokokonaisuuksissa oppimiaan tietoja ja taitoja.
Opiskelija tuntee asiakaspalvelun lähestymistavat ja osaa käyttää asiakaskeskeisen
markkinoinnin menetelmiä. Opiskelija osaa
käyttää teknisiä viestinnän välineitä koti- ja ulkomaisten asiakasyhteyksien hoitamisessa.

Opintojaksot
2332B
Toimiston
tekstinkäsittely
2332C
Taulukkolaskentaa
monipuolisesti
2328A
Customer Services
23511B
Tieteellinen
kirjoittaminen

1 ov

2 lv

1 ov

3 lv

2 ov

2 lv

1 ov

3-4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2333
ATK-TUKITOIMINTA 5 ov 2 - 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa kehittää käyttöympäristöä
yhteistyössä käyttäjän kanssa. Opiskelija
tuntee kouluttajan tehtävät ja toimintatavat
sekä osaa suunnitella ja toteuttaa tietojenkäsittelyyn liittyvän käyttäjäkoulutuksen.
Opiskelija osaa ottaa huomioon ergonomian vaatimukset työympäristön kehittämisessä.
Opintojaksot
2328C
Tietojenkäsittelyn
ergonomia
2333A
Kouluttajakoulutus
2333BAtk-tukihenkilön
tehtävät

1 ov

4 sl

2 ov

3 lv

2 ov

1 lv

OPINTOKOKONAISUUS
2335
KANSAINVÄLISET
TOIMINNOT 3 ov 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee kansainvälisten yhteyksien vaikutuksen yrityksen toimintaan ja suunnitteluun.
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Opintojaksot
2335A
Talouselämän
muutokset
1 ov
2335B
Internet- ja atk-oikeus 2 ov
2335C
Lähialueiden kansainväliset
toiminnot
2 ov
2335D
Kansainväliset toiminnot 2 ov
2335E
Atk-englanti
1 ov

3 lv

Tutkintoon kuuluvien kieliopintojen määrä
tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa:
vähintään 10 ov, vähintään 2 kieltä
ruotsi
5 ov
englanti/ saksa
5 ov

4 sl

3 lv
3 lv
1 lv

KIELIOPINNOT
Hallinnon ja kaupan koulutusohjelmissa voi
opiskella ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, venäjää ja espanjaa. Ruotsin kieli on
kaikille pakollinen. Kieliopintoja kuuluu sekä
perus- että ammattiopintoihin. Vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija suorittaa
valitsemistaan kielistä koko koulutuksen aikana vähintään 4 ov:n laajuiset koulutusohjelmakohtaiset opinnot.
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 Liike-espanjan opintojaksoille. Venäjän alkeet
1 -opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija voi osallistua Arkipäivän venäjä 1 opintojaksolle.

OPINTOKOKONAISUUS
2000
RUOTSI 5 ov 3 lv
Opintojaksot
2000L
Svenska för
IT-studerande
2000M
Trevligt att chatta
2000N
Svensk affärskommunikation

2 ov

3 sl

1 ov

3 sl

2 ov

3 kl

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 sl
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 ilmoitetaan lukuvuoden aikana. Muutkin opinnot voidaan
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hyväksyä vapaasti valittaviksi opinnoiksi.
Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä
etukäteen muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Hallinnon ja kaupan vapaasti valittavat opinnot esitellään sivulla 64.

HARJOITTELU
Ohjattu harjoittelu työelämässä on osa ammattitaidon hankkimista ja tukee tutkinnon
tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija perehtyy ammattiopintojen kannalta keskeisiin
työtehtäviin ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
Opinnäytetyö on prosessi, joka etenee opintojen aikana. Tarkoituksena on perehdyttää
opiskelija oman ammattialansa johonkin erityiskysymykseen. Hän saa valmiuksia omakohtaiseen tutkimustyöhön ja pystyy arvioimaan tutkimuksia kriittisesti.
Opinnäytetyö voi olla tutkielma, suunnittelutai 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.

Työharjoittelu suoritetaan kahtena jaksona.
Perusharjoittelu ajoittuu toisen opiskeluvuoden keväälle ja syventävä harjoittelu kolmannen opiskeluvuoden syksylle. 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. Harjoittelu on ohjattua ja sisältää raportointia ja seminaareja.
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YHTEISET VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

YHT. OV

KIELIOPINNOT
Liikevenäjän perusteet
Suullinen liikevenäjä
Venäjän liikeviestintä
Arkipäivän venäjää 1
Att göra business
Ruotsin tukikurssi (1 ov, syksy)
Ruotsin tukikurssi (1 ov, kevät)
Liikesaksan perusteet
Suullinen liikesaksa
Saksan liikeviestintä
Saksan kieliopin kertauskurssi
Herzlich willkommen
Liikeranskan perusteet
Ranskan liikeviestintä
La Laponie
All Alive – Discussion Group
Englannin tukikurssi, päivä
Englannin tukikurssi, ilta
Writing an Abstract

2004A
2004B
2004C
2004D
2000H
2000J
2000J
2002A
2002B
2002C
2002J
2002
2003B
2003C
2003D
0005E
2001J
2001J

2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

2132B
2322C

1
2
1

2921E
2912D

2
2

2932

2

TOIMISTON TIETOJENKÄSITTELY
Tehoa tekstinkäsittelyyn, 2 toteutusta
Markkinoinnin yritysgrafiikka, 2 toteutusta
Taulukkolaskentaa monipuolisesti, 2 toteutusta
LIIKUNTA
Sporttitiimi
Maila- ja joukkuepelit
VIESTINTÄ
Kielenhuolto
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ROVANIEMEN
AMMATTIKORKEAKOULU
LIIKUNNAN JA
VAPAA-AJAN
KOULUTUSOHJELMA
LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmassa suoritetaan liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on liikunnanohjaaja (AMK).
Koulutuksen tavoitteena on liikunnan ja vapaa-ajan monitaitoinen ammattilainen, joka
pystyy toimimaan erilaisten ihmisten parissa myös kansainvälisellä tasolla. Liikunnanohjaaja kykenee vastaamaan erilaisten väestö- ja ikäryhmien liikunnan harrastus- ja
ohjaustarpeisiin ja kysyntään. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia oman erikoisalansa hallinnollisissa, kaupallisissa, valmennuksellisissa ja yhteiskunnallisissa
asiantuntija-, esimies-, ohjaus- ja organisointitehtävissä.
Koulutusohjelma tarjoaa monipuolisia valintoja, yhteistoiminnallisuutta, itseohjautuvuutta ja kansainvälisyyttä korostavan oppimisympäristön. Liikunta-alan opiskelu on
pitkälti aktiivista toimintaa lähtökohtana se,
että kaikki osaaminen edellyttää tietojen ja
taitojen yhteen nivoutumista ja kokemusten
kartuttamista käytännön tehtävissä ja töissä. Opintojen suorittaminen edellyttää oppijalta itseohjautuvuutta ja yhteistoimintakykyisyyttä. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ja työharjoittelustaan
myös ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Luontoliikunta
Luontoliikuntaan suuntautunut liikunnanohjaaja erikoistuu monipuoliseksi luonto- ja
luontoliikunnan asiantuntijaksi ja perehtyy
luontoon liittyviin liikunta- ja vapaa-ajan taitoihin. 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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OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ
KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

TERVEYS JA LIIKUNTA
Pakolliset 8 ov
Liikkuva ihminen
Työkyky ja terveysliikunta
Vaihtoehtoiset, joista valittava 1 ov
Kuntosaliohjaus
Aerobicohjaus
Vesivoimistelu
Vapaasti valittavat
Vesivoimistelun jatkokurssi
LIIKUNTAKASVATUS JA VALMENNUS
Pakolliset 13 ov
Liikuntakasvatus
Ohjaustoiminta
Valmennustoiminta
Liikuntadidaktiikka
Vapaasti valittavat
Liikeanalyysi
VOIMISTELU JA TANSSILIIKUNTA
Pakolliset 4 ov
Voimistelun ja tanssin oppiminen ja opettaminen
Vaihtoehtoiset, joista valittava 2 ov
Välinevoimistelu
Telinevoimistelu

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI
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10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

Koulutusohjelman perusopinnot
LIIKUNTA JA YHTEISKUNTA
Pakolliset 14 ov
Liikunta ja politiikka
Liikunta ja hallinto
Liikunta ja suunnittelu
Tietotekniikka
Liikunta-alan englannin kieli
Liikunta-alan ruotsin kieli
Vapaasti valittavat
Kuvan käsittely
Videoeditointi
Tiedonhakumenetelmät
Kirjoittamisen kurssi
Tutkimuskirjoittaminen

YHT.
OV

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

60
7102

3
3
3
2
2
1

7116V
7116X
7116Y
7119A
7119B

1
1
1
1
1

Vuosikurssiin
sitomaton
suoritusjärjestys

9

7103A
7103B

3
5

7103C
7103D
7103E

1
1
1

7116Z

1

7104

2 sl / 2 kl
2 sl / 2 kl
2 sl / 2 kl
1 – 2 lv
1 – 2 lv

14

7102A
7102B
7102C
7102D
7102E
7102F

7103

1 lv
2 – 3 lv
1 sl

13

7104A
7104B
7104C
7104D

4
3
4
2

7116Ä
7105

2
6

7105A

4

7105B
7105C

2
2
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OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO
Paritanssit
Vapaasti valittavat
Trampoliinihypyt
Sirkustaiteenperusteet
Nykytanssit
ULKO- JA VESILIIKUNTA
Pakolliset 9 ov
Kesäliikunnan oppiminen ja opettaminen
Talviliikunnan oppiminen ja opettaminen
Vesiliikunnan oppiminen ja opettaminen
Vaihtoehtoiset, joista valittava 2 ov
Yleisurheilu
Maastoliikunta
Rinne- ja tunturihiihto
Vapaasti valittavat
Lasten hiihtokoulu
Muodostelmaluistelu
Vauvauinti
PALLOILU
Pakolliset 5 ov
Palloilun oppiminen ja opettaminen
Vaihtoehtoiset, joista valittava 2 ov
Maalipelit
Linja- ja tarkkuuspelit
Pallottelupelit
Vapaasti valittavat
Tuomaritoiminta

JAKSON
TUNNUS
7105D
7116R
7116S
7116D
7106

YHT.
OV
2
1
1
1
11

7106A
7106B
7106C

3
3
3

7106D
7106E
7106G

2
2
2

7116M
7116E
7116Ö

1
1
1

7107

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

7

7107A

5

7107B
7107C
7107D

2
2
2

7116Å

2

Suuntautumisopinnot
7110

LUONTOLIIKUNNAN SUUNTAUTUMISOPINNOT *
Erätaidot
Seikkailukasvatus
Luonto- ja kulttuuritietous

7110A
7110B
7110C

30
6
4
4

Luontoliikunta ammattina
Luontoliikunta yhteiskunnassa
Kansainvälinen luontoliikunta

7110D
7110E
7110F

6
6
4

VALMENNUKSEN SUUNTAUTUMISOPINNOT *
Urheilijan tietoisuus ja elämäntilanteet
Urheilijan kehollisuus
Valmentajan asiantuntijuus
Valmentaminen tuotteena
Kilpaurheilu yhteiskunnassa
Kansainvälisyys valmentajan ammatissa

7111
7111A
7111B
7111C
7111D
7111E
7111F

30
6
4
6
6
4
4

SOVELTAVA LIIKUNTAKASVATUS *
Liikunnan soveltaminen
Ulko- ja luontoliikunta
Vammaiskilpaurheilu
Ammatti soveltavasta liikunnasta
Ympäröivä yhteiskunta
Muuttuva maailma

7112
7112A
7112B
7112C
7112D
7112E
7112F

30
4
6
6
6
4
4

MUUT LIIKUNNAT
Vapaasti valittavat
Jooga
Taj-chi
Itsepuolustus
Budolajit kilpaurheiluna

7116
7116N
7116P
7116O
7116I

1
1
1
1
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OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

Vapaasti valittavat opinnot
RAMK:n vapaasti valittavat opinnot
KOULUTUSOHJELMAN VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Koulutusohjelman tarjoamat vapaasti valittavat opintojaksot on
esitetty ammattiopintojen opintokokonaisuuksien yhteydessä

YHT.
OV
10

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

7116

HARJOITTELU
Perusharjoittelu
Hallinnon harjoittelu
Suuntautumisopintojen harjoittelu

7117
7117A
7117B
7117C

20
8
6
6

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

7118
7118A

10
10

* Opetus toteutetaan tarvittaessa englannin kielellä.
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT (RAMK:n yhteiset)
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
PERUS- JA
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
7102
LIIKUNTA JA YHTEISKUNTA 14 ov
Arvoperustan ohjaava teema:
Kansainvälisyys ja ympäristökasvatus
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee yhteiskunnan hallinto-, toiminta- ja kehitysperiaatteet sekä seuraa sen
muutosta ja kehitystä. Hän kykenee toimimaan julkisen hallinnon, liikunta ja vapaaaikatoimen, liikuntajärjestöjen sekä liikuntayritysten esimiestehtävissä. Opiskelija tuntee liikuntakulttuurin historiallisen kehityk-

sen 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 hallitsee työelämässä tarvittavat
perusviestintätaidot. Hän osaa raportoida ja
referoida asioita sekä suullisesti että kirjallisesti molemmilla kotimaisilla ja englannin
kielellä. Hän kehittää englannin ja ruotsin
kielen keskustelu- ja neuvottelutaitojaan.
Hän hallitsee ammattialansa käsitteistön,
ymmärtää ammattialaansa liittyvää puhetta
ja tekstejä sekä pystyy seuraamaan liikunta-alan kehitystä myös vieraskielisten julkaisujen ja eri viestimien avulla. Hän osaa käyttää tietotekniikan sovelluksia integroidusti
tiedonkäsittelyn, -tuottamisen ja viestinnän
välineenä ammattialallaan.
Opintojaksot
7102A
Liikunta ja politiikka
7102B
Liikunta ja hallinto
7102C
Liikunta ja suunnittelu
7101D
Tietotekniikka
7101E
Liikunta-alan englannin kieli
7101F
Liikunta-alan ruotsin kieli

3 ov
3 ov
3 ov
2 ov
2 ov
1 ov
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Vapaasti valittavat
7116V
Kuvan käsittely
7116X
Videoeditointi
7116Y
Tiedonhakumenetelmät
7119A
Kirjoittamisen kurssi
7119B
Tutkimuskirjoittaminen

1 ov
1 ov
1 ov

7103D
Aerobicohjaus
7103E
Vesivoimistelu
Vapaasti valittavat
7116Z
Vesivoimistelun jatkokurssi

1 ov
1 ov

1 ov

1 ov
1 ov

OPINTOKOKONAISUUS
7103
TERVEYS JA LIIKUNTA 9 ov
Arvoperustan ohjaava teema:
Terve, toimintakykyinen ihminen
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee ihmisen rakenteen ja fyysis-psyykkisen toiminnan perusteet ja osaa
soveltaa tietämystään terveyttä edistävässä
liikunnassa. Hän osaa välittää tietoa terveydestä, sairauksien ehkäisystä ja oman elämän hallintakeinoista. Hän osaa arvioida
työympäristöä terveyden kannalta ja ymmärtää terveysliikunnan merkityksen ihmisen työkykyisyyden ylläpitämisessä. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata terveyttä ja
toimintakykyä kehittävää liikuntaa sekä toimia liikunnan terveysvaikutusten asiantuntijana. Vaihtoehtoisissa opinnoissa hän oppii
syventämään taitojaan terveyttä edistävän
liikunnan ohjaukseen.
Opintojaksot
Pakolliset 8 ov
7103A
Liikkuva ihminen
3 ov
7103B
Työkyky ja terveysliikunta
5 ov
Vaihtoehtoiset, joista valittava 1 ov
7103C
Kuntosaliohjaus
1 ov

OPINTOKOKONAISUUS
7104
LIIKUNTAKASVATUS
JA VALMENNUS 13 ov
Arvoperustan ohjaava teema:
Vuorovaikutus, johtaminen ja itsetuntemus
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa ohjaus-, valmennus- ja organisaatiotyössään ottaa huomioon ihmisen
kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja
vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavia tekijöitä.
Hänen toimintansa perustuu tietoon omasta ja yksilön kehitysvaiheista ja yksilön kehitykseen liittyvistä odotuksista, kasvuympäristön sosiaalisista lainalaisuuksista sekä
ryhmäkäyttäytymisestä. Hän kehittää itseään oppijana ja tiedostaa vastuun kehittymisestään liikuntakasvattajana.
Opiskelija osaa ohjata erilaisia liikuntamuotoja ja -lajeja ja soveltaa taitojaan eri-ikäisten ja eritasoisten ryhmien tarpeisiin. Hän
osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjaus ja opetustilanteita.
Opiskelija kykenee toimimaan valmentajana
seuratasolla. Monipuolisen lajituntemuksensa ja osaamisensa avulla hän osaa suunnitella ja kehittää valmennusohjelmia ja harjoitteita. Hän kykenee johtamaan urheilijan
tai joukkueen harjoitus- ja kilpailutoimintaa.
Opintojaksot
7104A
Liikuntakasvatus

4 ov

70

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA
7104B
Ohjaustoiminta
7104C
Valmennustoiminta
7104D
Liikuntadidaktiikka
Vapaasti valittavat
7116Ä
Liikeanalyysi

3 ov
4 ov
2 ov

Vapaasti valittavat
7116R
Trampoliinihypyt
7116S
Sirkustaiteen perusteet
7116D
Nykytanssit

1 ov
1 ov
1 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 kokonaisvaltaisessa ihmisen ohjaamisen viitekehyksessä sekä yleiskoordinaatiota kehittävän ja itseilmaisua
edistävän merkityksen. Hän tuntee voimistelun, telinevoimistelun ja tanssin eri lajit ja
saavuttaa niissä riittävän taito- ja tietotason
sekä eri ryhmien ohjaamista että omaa harrastustoimintaa varten. Opiskelijan ohjaustaito kehittyy luovuuden ja itseluottamuksen
kehittymisen myötä. 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
7105B
Välinevoimistelu
2 ov
7105C
Telinevoimistelu
2 ov
7105D
Paritanssit
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 -valvonnan vastuutekijät. Hän kykenee antamaan uinninopetusta uimakouluissa.
Opintojaksot
Pakolliset 9 ov
7106A
Kesäliikunnan oppiminen ja
opettaminen

3 ov
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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
7116E
Muodostelmaluistelu
1 ov
7116Ö
Vauvauinti
1 ov

OPINTOKOKONAISUUS
7107
PALLOILU 7 ov
Arvoperustan ohjaava teema:
Oppimaan oppiminen ja yhteistoiminnallisuus
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää palloilun yleisiä ja yhteisiä piirteitä sekä tiedostaa palloilun mahdollisuudet kokonaisvaltaisessa ihmisen ohjaamisen viitekehyksessä. Hän omaa valmiudet toimia ohjaustyössään oppilaskeskeisesti ja ongelmanratkaisu-menetelmiä käyttäen. Tavoitteena on oppilaan metakognitiivisten taitojen kehittymisen tukeminen palloilun oppimisen ja opettamisen sisältöjen
avulla.
Opiskelija hallitsee pallopelien alkeistaidot,
pelitaidot ja niiden kehittelyt, ymmärtää keskeisimmät palloilun oppimisen ja opettami-

sen 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. Vaihto-ehtoisissa opinnoissa hän pystyy syventämään lajituntemustaan valmennukselliseen, pelitaktiseen ja/tai harrasteliikunnan suuntaan.
Opintojaksot
Pakolliset 5 ov
7107A
Palloilun oppiminen ja opettaminen 5 ov
Vaihtoehtoiset, joista valittava 2 ov
7107B
Maalipelit
2 ov
7107C
Linja- ja tarkkuuspelit
2 ov
7107D
Pallottelupelit
2 ov
Vapaasti valittavat
7116Å
Tuomaritoiminta
2 ov

VAIHTOEHTOISET
SUUNTAUTUMISOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
7110
LUONTOLIIKUNNAN
SUUNTAUTUMISOPINNOT 30 ov
Arvoperustan ohjaava teema:
Tutkiva ammattitoiminta
Tavoite ja sisältö
Opiskelija erikoistuu monipuoliseksi luontoja luontoliikunnan asiantuntijaksi. Hän arvostaa luonnossa liikkumista ja luonnonsuojelua ja tuntee luontoliikunnan eri mahdollisuudet ja vaikutukset. Opiskelija osaa hankkia lisä- ja ajankohtaistietoa ja on kiinnostu-
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nut itsensä jatkuvasta kehittämisestä. Hän
saa valmiuksia toimia luontoliikunnan opastus-, koulutus- ja kehittämistehtävissä sekä
luontoliikunta-alan yrittäjänä.
Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia ja eripituisia luonnossa tapahtuvia tapahtumia. Hän osaa toiminnassaan ottaa huomioon turvallisuuden,
luonnon monimuotoisuuden ja asiakkaittensa fyysisen suorituskyvyn sekä sosiaali- ja
kulttuuritaustan. Hän tuntee kansallista ja
kansainvälistä luontolainsäädäntöä ja kykenee ohjaamaan luontoliikuntaa ruotsin ja
englannin kielellä.
Opiskelija tuntee yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa kaupallisesti menestyviä luontoliikuntatuotteita.
Opintojaksot
(opetus toteutetaan tarvittaessa englannin
kielellä)
7110A
Erätaidot
6 ov
7110B
Seikkailukasvatus
4 ov
7110C
Luonto- ja kulttuuritietous
4 ov
7110D
Luontoliikunta ammattina
6 ov
7110E
Luontoliikunta yhteiskunnassa
6 ov
7110F
Kansainvälinen luontoliikunta
4 ov

OPINTOKOKONAISUUS
7111
VALMENNUKSEN
SUUNTAUTUMISOPINNOT 30 ov
Arvoperustan ohjaava teema: Tutkiva ammattitoiminta

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.
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 liikuntaelimistön
toiminnan.
Opiskelija tiedostaa yritystoiminnan merkityksen urheilutoiminnassa ja ymmärtää yritystoimintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän
pystyy arvioimaan organisaation kannattavuutta, valmennuksen ja kilpailujen kustannuksia ja tuntee lajien ja urheilijoiden
markkinointimahdollisuuksia.
Opintojaksot
(opetus toteutetaan tarvittaessa englannin
kielellä)
7111A
Urheilijan tietoisuus ja
elämäntilanteet
6 ov
7111B
Urheilijan kehollisuus
4 ov
7111C
Valmentajan asiantuntijuus
6 ov
7111D
Valmentaminen tuotteena
6 ov
7111E
Kilpaurheilu yhteiskunnassa
4 ov
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7111F
Kansainvälisyys valmentajan
ammatissa

4 ov

OPINTOKOKONAISUUS
7112
SOVELTAVA
LIIKUNTAKASVATUS 30 ov
Arvoperustan ohjaava teema:
Tutkiva ammattitoiminta
Tavoite ja sisällöt
Soveltavan liikuntakasvatuksen suuntautumisopintojen aikana opiskelija kohtaa erilaisia ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Hän arvostaa tasa-arvoisuutta ja suvaitsevuutta. 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
6 ov

7112D
Ammatti soveltavasta liikunnasta 6 ov
7112E
Ympäröivä yhteiskunta
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, 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. Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opinnot esitellään opintooppaan luvussa kolme. Liikunnan ja vapaaajan koulutusohjelman tarjoamat vapaasti
valittavat opintojaksot on esitetty ammattiopintojen opintokokonaisuuksien yhteydessä.
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HARJOITTELU
OPINTOKOKONAISUUS
7117
HARJOITTELU 20 ov
Arvoperustan ohjaava teema:
Työelämäosaaminen

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
OPINTOKOKONAISUUS
7118
OPINNÄYTETYÖ
JA KYPSYYSNÄYTE 10 ov

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.

Arvoperustan ohjaava teema:
Tieteellinen ajattelu ja tutkimustoiminta

Liikunnanohjaajatutkintoon sisältyy pakollista harjoittelua yhteensä 20 ov. Sen avulla
saavutetaan liikunta-alan ammatinhallinnan
keskeiset tavoitteet. Harjoittelu edistää opiskelijoiden työelämäyhteyksiä ja parantaa
opiskelijoiden työllistymistä.

Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai se
voi liittyä oman ammattialan tuotesuunnitteluun tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla
myös tuote, produktio tai ilmaisullinen työ.

Harjoittelu koostuu perusharjoittelusta (8
ov), joka voidaan suorittaa kesällä tai lukukausien aikana, sekä lukukausien aikana
tapahtuvista hallinnon harjoittelusta (6 ov) ja
suuntautumisopintojen harjoittelusta (6 ov).

Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa
valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin
ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja
ammattialansa kehittämiseen.

Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta
kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Opintojaksot
7117A
Perusharjoittelu
8 ov
7117B
Hallinnon harjoittelu
6 ov
7117C
Suuntautumisopintojen harjoittelu 6 ov
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ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU
MAASEUTUELINKEINOJEN
KOULUTUSOHJELMA
MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMA
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma kuuluu luonnonvara-alaan. 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.

PERUS-, AMMATTI- JA
SUUNTAUTUMISOPINNOT
Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot, koulutusohjelman perusopinnot ja pakolliset
ammattiopinnot antavat
kokonaiskuvan
alasta, perusvalmiudet maaseutuelinkei-

noissa 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.
AIKUISKOULUTUS
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa
annettava aikuiskoulutus johtaa agrologi
(AMK) –tutkintoon. Koulutus on tarkoitettu
ensisijaisesti agrologitutkinnon suorittaneille. Se täydentää ja päivittää aikaisempia
opintoja ammattikorkeakoulututkinnoksi.
Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen
opintosuunnitelma. Aikuisopiskelijat valitsevat ammattikorkeakoulun yhteisten opintojen lisäksi suuntautumisopintoja yhteensä
30 opintoviikkoa.
Opiskelu voi tapahtua työn ohessa.
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160 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

AMMATTIOPINNOT

90 ov

Valinnaiset suuntautumisopinnot

30 ov

Pakolliset ammattiopinnot

50 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

30 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ
SEKÄ KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

YHT.
OV

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

40
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

Koulutusohjelman perusopinnot

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

30

LUONNONTIETEET JA TIETOTEKNIIKKA
Matematiikka
Tietotekniikan perusteet
Biologian perusteet
Biologian sovellukset
Fysiikka ja kemia
Tilastotiede
Maaseutuelinkeinojen tutkimussovelluksia

3501
3501A
3501B
3501C
3501D
3501E
3501F
3501G

2
4
2
2
2
2
2

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

VIESTINTÄ- JA TYÖYHTEISÖTAIDOT
Suomi
Ruotsi
Englanti
Neuvonta- ja asiantuntijatyö
Projektin johtaminen / Project Management
Hyvinvointi ja yhteisöllisyys

3502
3502A
3502B
3502C
3502D
3502E
3502F

2
2
3
2
3
2

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

AMMATTIOPINNOT

90

Pakolliset ammattiopinnot
KASVITUOTANTO
Kasvutekijät
Kasvituotanto

3503
3503A
3503B

50
3
4

1 lv
2-3 lv

ELÄINTUOTANTO
Kotieläintuotannon perusteet
Porotalouden perusteet

3504
3504A
3504B

6
3

1 lv
1 lv

TUOTANTO JA YMPÄRISTÖ
Ympäristötieto
Luonnonmukainen tuotanto
Ympäristölainsäädäntö
Laadunhallinta

3505
3505A
3505B
3505C
3505D

2
4
2
2

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

YRITYSTOIMINTA
Liikeideasta yritykseksi
Maatalous- ja maaseutupolitiikka
Maaseutuyritysten ekonomia

3506
3506A
3506B
3506C

3
2
3

2 lv
3-4 lv
2 lv
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Maaseutuyrityksen kirjanpito ja verotus
Markkinointi ja tuotekehitys
Henkilöstöhallinto

3506D
3506E
3506F

3
3
3

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

PROJEKTITYÖ
Projektityö A
Projektityö B

3507
3507A
3507B

1
6

1 lv
2-4 lv

Suuntautumisopinnot, joista valittava väh. 3
kokonaisuutta

30

MAATILATUOTANTO
Kotieläintuotannon jatkokurssi
Kasvituotannon jatkokurssi
Maatilan teknologia

3508
3508A
3508B
3508C

5
3
2

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

MAATILAEKONOMIA
Maatilatalouden suunnittelu
Hallittu omistajanvaihdos
Työturvallisuus ja lomitus

3509
3509A
3509B
3509C

5
3
2

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

POROTALOUDEN TUOTANTO
Poron hoito
Poron tuotteistaminen
Porotalouden teknologia
Poronhoitajan hyvinvointi ja sosiaaliturva

3510
3510A
3510B
3510C
3510D

2
5
2
1

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

POROTALOUDEN EKONOMIA
Porotalouden hallinto ja lainsäädäntö
Porotalouden yritystoiminta
Porotalouden kehittäminen

3511
3511A
3511B
3511C

3
5
2

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

MONIALAINEN MAASEUTU
Yksityismetsätalous
Maaseutuelinkeinot
Luonnontuotteet, riista ja kala

3512
3512A
3512B
3512C

4
4
2

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

10

1-4 lv

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
PERUSHARJOITTELU
Harjoittelu A
Harjoittelu B

ERIKOISTUMISHARJOITTELU
Erikoistumisharjoittelu

OPINNÄYTETYÖ
Opinäytetyö
Kypsyysnäyte

3513
3513A
3513B

3514
3514A

3515
3515A

10
7
3

1 lv
1-2 lv

10
10

2-4 lv

10
10

2 kl-4 kl
4 kl
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
Opintokokonaisuudet
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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
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, tilastotieteen ja tutkimuksen perusteet. Hän saa tieto- ja tietoliikennetekniikan perustaidot.

Opintojaksot
3501A
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
TYÖYHTEISTÖTAIDOT 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
3502C
Englanti
3502D
Neuvonta ja
asiantuntijatyö
3502E
Projektin johtaminen
Project Management

2 ov

2 lv

2 ov

3 lv

3 ov

1 lv

2 ov

3 lv

3 ov

2 lv
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3502F
Hyvinvointi ja
yhteisöllisyys

2 ov

3 lv

AMMATTIOPINNOT

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

1 lv
1 lv

PAKOLLISET
AMMATTIOPINNOT

OPINTOKOKONAISUUS
3505
TUOTANTO JA YMPÄRISTÖ 10 ov

OPINTOKOKONAISUUS
3503
KASVITUOTANTO 7 ov

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.

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

3 ov

1 lv

4 ov

2-3 lv

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

OPINTOKOKONAISUUS
3504
ELÄINTUOTANTO 9 ov

OPINTOKOKONAISUUS
3506
YRITYSTOIMINTA 17 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,
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kehittää ja johtaa maaseutuyrityksen toimintoja kannattavana kokonaisuutena ja tuntee
henkilöstöhallinnon kokonaisuuden. Hän
tuntee maaseutuelinkeinojen toimintaympäristön ja maatalous- ja maaseutupolitiikan
toimintamallit.
Opintojaksot
3506A
Liikeideasta yritykseksi
3506B
Maatalous- ja
maaseutupolitiikka
3506C
Maaseutuyrityksen
ekonomia
3506D
Maaseutuyrityksen
kirjanpito ja verotus
3506E
Markkinointi ja
tuotekehitys
3506F
Henkilöstöhallinto

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

OPINTOKOKONAISUUS
3507
PROJEKTITYÖ 7 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa käyttää projektityökaluja
oman ammattialansa ja alueensa kehittämistyössä.
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 teknologia

5 ov

2-4 lv

3 ov

2-4 lv

2 ov

2-4 lv

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.
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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.
Opintojaksot
3510A
Poronhoito
2 ov
3510B
Poron tuotteistaminen 5 ov
3510C
Porotalouden teknologia 2 ov
3510D
Poronhoitajien hyvinvointi ja
sosiaaliturva
1 ov

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

3-4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
3511
POROTALOUDEN EKONOMIA 10 ov

tamisen. Hän perehtyy paliskunnan taloushallintoon ja johtamiseen sekä hallitsee yrityksen taloushallinnon, verotuksen, rahoituksen, kannattavuuslaskennan ja kehittämisen. Opintoihin sisältyy käytännön työhön
tutustuminen.
Opintojaksot
3511A
Porotalouden hallinto ja
lainsäädäntö
3 ov
3511B
Porotalouden
yritystoiminta
5 ov
3511C
Porotalouden
kehittäminen
2 ov

3-4 lv

3-4 lv

3-4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
3512
MONIALAINEN MAASEUTU 10 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tunnistaa pohjoisen maaseudun
monialaiset kehittämis-mahdollisuudet 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

Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee poronhoitoon ja porotalouteen liittyvän lainsäädännön ja sen sovel-
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VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
3517
VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT 10 OV
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. Koulutusohjelmavastaavan tulee
hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot. Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opinnot esitellään opintooppaan luvussa kolme.

jalle mahdollisuuden syventää tietojaan ja
taitojaan valitsemallaan maaseutuelinkeinojen erikoisalalla. Opiskelija tekee harjoittelun maaseutuelinkeinoalaan kuuluvassa organisaatiossa tai yrityksessä. Hän voi liittää
erikoistumisharjoiteluunsa myös opinnäytetyönsä aineiston keruun ja työn valmistelua.

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.

HARJOITTELU
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 opiskeli-
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ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU
METSÄTALOUDEN
KOULUTUSOHJELMA
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.

sä ja organisaatioissa. He toimivat keskijohdon suunnittelu-, johtamis-, koulutus-, neuvonta-, markkinointi- ja kehittämistehtävissä.
He toimivat myös metsäpalvelujen 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 osaalueita 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.

Metsätalousinsinöörit työskentelevät asiantuntijoina metsä- ja ympäristöalan yrityksis-
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160 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

AMMATTIOPINNOT

90 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot

20 ov

Pakolliset ammattiopinnot

50 ov

Projektiopinnot

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

30 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ
KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

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

5
3
3
2
3
3
2
2
7

1 sl, 1 kl, 2 kl
1 sl, 1 kl
1 sl, 1 kl
1 sl, 1 kl
2 sl, 3 sl
2 kl
2 sl
3 kl
3 sl, 3 kl
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50
4146A
4146B
4146C
4146D
4146E
4146F
4146G
4146H
4146I
4146J
4146K
4146L

Suuntautumisopinnot, joista valittava
Luonnon- ja maisemanhoito
Luonnon monikäyttö
Puunjalostus ja puutuotteet
Metsä- ja luontoyrittäminen
Luonnonvarojen inventointi ja seuranta
Metsätietojärjestelmät
Puuhuolto
Metsäekonomia
Ekologian syventävät opinnot
Kansainvälinen metsätalous

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

30
4145A
4145B
4145C
4145D
4145E
4145F
4145G
4145H
4145I

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot
Operaatioanalyysi
Johtaminen ja organisaation toiminnan kehittäminen
Ekologian perusteet
Metsätalous, ympäristö ja yhteiskunta
Metsien monikäytön perusteet
Metsänhoito
Metsänhoidon erityiskysymykset
Metsänmittaus
Kartoitus ja paikkatietojärjestelmät
Metsäsuunnittelu
Puunhankinta
Puuteknologia

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

40
10

Koulutusohjelman perusopinnot
Matematiikka
Fysiikka ja kemia
Atk ja tietoliikenne
Tilastotiede
Suomen kieli ja viestintä
Yhteisön viestintä
Englanti
Ruotsi
Yritystalous

YHT.
OV

2
4
6
4
4
5
3
4
5
5
5
3

2 kl
3 kl, 4 sl
1 sl, 1 kl, 1 kesä
2 sl, 3 sl
2 sl, 2 kl
1 kl, 1 kesä
2 sl
1 sl, 1 kl, 1 kesä
2 sl, 2 kl
2 kl, 3 sl
1 kl, 2 sl, 1 kesä
1 kl

20
4147A
4147B
4147C
4147D
4147E
4147F
4147G
4147H
4147I
4147J

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

4148

Vapaasti valittavat opinnot

10

3 kl, 4 sl

10

1 sl – 4 kl

RAMK:n vapaasti valittavat opinnot
Muut vapaasti valittavat opinnot

HARJOITTELU
I Harjoittelu
II Harjoittelu

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

20
4149A
4149B

4127
4127A

10
10

1. kesä
3. kesä

10

3 – 4 lv

10

3 sl – 4 kl
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
Opintokokonaisuudet
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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
Koulutusohjelman perusopinnot ovat kaikille pakollisia
Opintojaksot
4145A Matematiikka
4145B Fysiikka ja kemia
4145C Atk ja tietoliikenne
4145D Tilastotiede
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
3ov 1sl, 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 toimenpiteiden vaikutuksia
elinympäristöön ja luontoon.

OPINTOJAKSO
4145C
ATK JA TIETOLIIKENNE 3ov 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 hankin-
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nassa. Lisätä opiskelijan kiinnostusta tietotekniikan omaehtoiseen opiskeluun. Tietokonelaitteistot, käyttöjärjestelmät ja -ympäristöt (Windows NT ja Windows 2000, LINUX), tavallisimmat työvälineohjelmat (MSOffice). Lähiverkot ja niissä tarjottavat palvelut. Tiedonhankinta ja tiedottaminen lähiverkossa. Internet - Sähköposti, Telnet, FTP,
Usenet News, WWW.

OPINTOJAKSO
4145D
TILASTOTIEDE
2ov 1sl, 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 ammatti-aineiden 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
Tavoite ja sisältö
Perehtyä oman alansa ammattikieleen, harjaantua hyödyntämään kohdekielistä 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.
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OPINTOJAKSO
4145I
YRITYSTALOUS
7 ov 3 sl, 3 kl
Tavoite ja sisältö
Tarjota opiskelijalle sellaisia yritystoimintaan
liittyviä tietoja ja taitoja, jotka ovat tarpeellisia kaikissa metsäalan organisaatioissa toimittaessa. 1) Yritystoiminnan perusteet 2)
Yrityksen liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen esim. strateginen analysointi ja kehittäminen, toiminnan tuottavuus, tehokkuus
ja laadunhallinta 3) Taloushallinnon perusteita: Käsitteet ja taloudellisen informaation
tulkinta, kustannuslaskennan perusteita,
kannattavuuslaskenta, hinnoittelu ja budjetointi 4) Markkinointi: Perusteet, markkinoinnin suunnittelu, myyntineuvottelu ja asiakaspalvelu, palvelujen markkinointi, markkinointitutkimus.

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
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 optimointiteh-
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tävien 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) Johtamisen ja organisaatioajattelun kehitys ja kokonaistarkastelu 2)
Työpsykologian perusteita 3) Johtamiskäyttäytyminen ja vuorovaikutustilanteet 4) Ryhmä- ja tiimityöskentely 4) Yksikön johtamisjärjestelmän toiminta 5) Organisaation toiminnan kehittämisen osa-alueita ja menetelmiä 6) Työlainsäädännön ja henkilöstöhallinnon perusteet.

OPINTOJAKSO
4146C
EKOLOGIAN PERUSTEET
5 ov 1 sl, 1 kl, 1 kesä
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, ympäristöpolitiikka ja ympäristölait sekä luontoon liittyvät arvot ja asenteet.

OPINTOJAKSO
4146E
METSIEN MONIKÄYTÖN PERUSTEET
4 ov 2 sl, 2 kl
Tavoite ja sisältö
Perehtyminen luonnon virkistys- ja matkailukäytön sekä luontoliikunnan käsitteisiin,
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, 1 kesä
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 kasvatushak-
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kuut 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 sekä siemen- ja taimihuoltoon: metsän abioottiset ja
bioottiset tuhot ja niiden torjunta, metsänjalostuksen perusteet, siemenhuolto, taimitarhatekniikka, taimikasvatus.

OPINTOJAKSO
4146H
METSÄNMITTAUS
4 ov 1 sl, 1 kl, 1 kesä
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, kart-

toihin, 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 teoriaan
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, 1 kesä
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
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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

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 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.
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OPINTOJAKSO
4147C
PUUNJALOSTUS JA PUUTUOTTEET
5 ov 3 sl
Tavoite ja sisältö
Perehdytään puunjalostusteollisuuteen. Selvitetään miten eri puulajit ja niiden rakenteelliset 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 4 kl
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on tutustua erilaisiin metsään ja
luontoon liittyviin yritystoiminnan toimintamalleihin ja mahdollisuuksiin pienyrittämisen näkökulmasta sekä analysoida ja
kehitellä tiettyjä yritysideoita edelleen aina
valmiin liiketoimintasuunnitelman tasolle
saakka. Tavoitteena on myös tarjota valmiuksia yrityksen perustamista ja käytännön toiminnan pyörittämistä varten.
1) Metsään ja luontoon liittyvä yrittäminen,
esim: metsäpalvelu- ja luontomatkailuyrittäminen 2) Yrityksen perustaminen: Perustamissuunnittelu, perustamiseen saatava
neuvonta-apu, perustamisen käytännön toimet 3) Pienyrityksen toiminta: Kirjanpidon ja
tilinpäätöksen laadinnan periaatteet, yritysverotuksen perusteet, ilmoitukset viranomaisille, työsuhdeasiat. 4) Liiketoimintasuunnitelman laadinta metsä- ja luontoyrittämisen alalle.

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, metsäluonnon 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 puunhankin-
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nan 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 arviointi- ja
laskentamenetelmät. Metsänarvon määritysmenetelmät ja kiinteistökaupan lainsäädäntö sekä investointilaskentamenetelmät
ja yhteiskuntataloudelliset arviointimenetelmät.

OPINTOJAKSO
4147I
EKOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
5 ov 3 kl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa tunnistaa, säilyttää ja hoitaa
harvinaisia metsä- ja suotyyppejä sekä muita kuin metsän arvokkaita elinympäristöjä.
Hän tuntee arvokkaiden elinympäristöjen
kasvi- ja muita eliölajeja. Pohjoista osaamistaan opiskelija syventää talvi- ja tunturiekologian opinnoilla.

työhön, taloudellisesti merkittäviin ulkomaisiin puulajeihin. Luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen merkitys tulee 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).

PROJEKTIOPINNOT
OPINTOJAKSO
4148
PROJEKTIOPINNOT
10 ov 3 kl, 4 sl
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.

OPINTOJAKSO
4147J
KANSAINVÄLINEN METSÄTALOUS
5 ov 4 sl
Tavoite ja sisältö
Opintojakso perehdyttää metsätalouden toimintaympäristöön eri maissa, Suomen metsä- ja ympäristöalan kansainväliseen yhteis-
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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.
Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta,
yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksilukea
aikaisempia opintoja. Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opinnot esitellään opintooppaan luvussa kolme.

HARJOITTELU
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.
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

97

METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
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
Ulkomailla suoritettavan harjoittelun tavoitteet ja sisältö voi poiketa edellisestä.

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.

työntekijäsuhde, yhteistoiminta ja viestintä.
Toiminen työryhmän jäsenenä
Suorittavaan työhön kuuluvia tehtäviä voi
harjoitteluun sisältyä vain vähäisessä määrin. Harjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla. Ulkomailla suoritettavan harjoittelun tavoitteet ja sisältö voivat jonkin verran poiketa yleisesti vaaditusta.

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
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 osa-tavoitteet 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
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ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU
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
economic terms. It is an industry in which a
large amount of effort goes into planning,
development, and marketing, which are predominantly generated through the exchange of information. Tourism is therefore an
information business, in which access to upto-date information on an extremely wide
range of areas is required without delay.
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. 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.

99

DEGREE PROGRAMME IN TOURISM STUDIES

140 ov
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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GROUP / STUDY MODULE / STUDY UNIT

CODE

BASIC STUDIES
COMMON BASIC STUDIES
STUDYING AND THE NORTHERN CULTURAL ENVIRONMENTS

Learning environment
The Northern environment and Lappism
From Rovaniemi Polytechnic out to the world
Foreign cultures
Communication

CU

SEMESTER

40
10
0001
AND
0002
0001A
0001B
0001D
2257A
0002A

PROGRAMME-SPECIFIC BASIC STUDIES

2
2
2
2
2

1yr
1yr
2 yr
1 yr
1yr

30

BASICS OF TOURISM
Tourism as a phenomenon
Tourism geography
Travel behaviour

2250A
2250B
2250C

8
3
3
2

1yr
1yr
1yr

TOURISM WORK
Tourism services
Basics of information technology
Project

2251A
2251B
2251C

8
5
2
1

1yr
1yr
1yr

BUSINESS ADMINISTRATION
Business economics
Basics of marketing
Introduction to accounting
Data processing

2252A
2252B
2252C
2252D

8
2
2
2
2

2 yr
1yr
2 yr
1 yr

LANGUAGE STUDIES

6 of 20*

PROFESSIONAL STUDIES
PROFESSIONAL STUDIES

70
40

SEMESTER

TOURISM ENTREPRENEURSHIP
Contract law and special legislation
Marketing of tourism services
Macro-economics
Profitability planning and financing
Human resources management
Business negotiation and presentations
Project management and realisation

2253A
2253B
2253C
2253D
2253E
2253F
2253G

20
3
3
2
5
3
2
2

2 yr
2 yr
2 yr
2 yr
2 yr
2 yr
2 yr

QUALITY CONTROL
Environmental and quality management
Management of personal resources

2254A
2254B

5
3
2

2 yr
2 yr

INTERNATIONAL OPERATING ENVIRONMENT AND MARKETING
Marketing research
Strategic marketing planning
Management of customer flows

2257D
2257C
2258A

7
2
3
2

LANGUAGE STUDIES

8 of 20*

LINE SPECIFIC STUDIES
INTERNET – COMMUNICATIONS & TECHNIQUES
WWW – graphics
WWW – page preparation and Html basics
WWW – page planning
Internet applications programming
WWW database system
Marketing communications via Internet

20
2305B
2305C
2305D
2329C
2330C
2258D

9
2
1
1
2
1
2
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INFORMATION MANAGEMENT

4

Database application programming
Developing database applications
Relational database systems

2323D
2323F
2325C

2
1
1

COMPUTER SCIENCE
Advanced spreadsheet applications
Telecommunication Technology
LAN structures

2304D
2330A
2322B

5
2
2
1

2270D
2270C
2230C
2240

2 of 20*
10
2
2
1
1

LANGUAGE STUDIES
COMPLEMENTARY STUDIES
Fieldtrips
Outdoor activities
Amadeus CRS
Polar tourism
LANGUAGE STUDIES
PRACTICAL TRAINING
Basic training
Introduction to fieldwork
The Christmas season
Advanced training

CODE
2250A
2250B
2250C

BACHELOR’S THESIS AND MATURITY TEST
Bachelor’s thesis
Maturity test

4 of 20*
20
10
7
3
10

2-3 yr
2-3 yr
1 yr
2 yr

SEMESTER
1-2 yr
1yr
3 yr

10
2251A
2251B

LANGUAGE STUDY OPTIONS *

20

FINNISH
Finnish for beginners 1
Finnish for beginners 2
Finnish advanced level

0002J
0002X
2006A

6
2
2
2

1 yr
2 yr
3 yr

SWEDISH
Välkommen ombord

2000A

2
2

1 yr

ENGLISH
Have a nice trip / Let’s speak about tourism
English business communication
Lapland

2001AB
2001C
2001J

7
3
2
2

1 yr
2 yr
3 yr

GERMAN
German for beginners 1
German for beginners 2
Deutsch im tourismus

0002F
0002N
2002T

7
2
2
3

FRENCH
French for beginners 1
French for beginners 2
Français du tourisme

0002G
0002O
2003T

7
2
2
3

0002K
0002S
2005A

7
2
2
3

SPANISH
Spanish for beginners 1
Spanish for beginners 2

El español de los servicios turísticos
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COMMON BASIC STUDIES
STUDY MODULE
STUDYING AND THE NORTHERN
CULTURAL ENVIRONMENTS;
COMMUNICATION

PROGRAMME-SPECIFIC
BASIC STUDIES
STUDY MODULE
BASICS OF TOURISM
8 cu 1 yr
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
destination; 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
2250A
Tourism as a
phenomenon
2250B
Tourism geography
2250C
Travel behavior

3 cu

1 yr

3 cu

1 yr

2 cu

1 yr

STUDY MODULE
TOURISM WORK
8 cu 1 yr
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 that can be
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, spreadsheet and database programmes.
Study units
2251A
Tourism services

5 cu

1 yr
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2251B
Basics of information
technology
2251C
Project

2 cu

1 yr

1 cu

1 yr

STUDY MODULE
BUSINESS ADMINISTRATION
8 cu 1 – 2 yr
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 computer exercises.
Learn to process data through the different
applications

Study units
2252A
Business economics
2252B
Basics of Marketing
2252C
Introduction to
accounting
2252D
Data processing

2 cu

2 yr

2 cu

1 yr

2 cu

2 yr

2 cu

1 yr

LANGUAGE STUDIES

6 cu

PROFESSIONAL
STUDIES
STUDY MODULE
TOURISM ENTREPRENEURSHIP
20 cu 2 yr
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.
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
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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 tourism
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

2 yr
2 yr
2 yr

2 yr

2 yr

2 yr

STUDY MODULE
INTERNATIONAL OPERATING
ENVIRONMENT AND MARKETING
7 cu
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.
Study units
2257D
Marketing research

2 cu

2257C
Strategic
market planning
3 cu
2258A
Management of customer flows 2 cu

2 yr
LANGUAGE STUDIES

STUDY MODULE
QUALITY CONTROL
5 cu 2 yr

Line Specific Studies

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
2254A
Environmental and
quality management
2254B
Management of
personal resources

8 cu

3 cu

2 yr

2 cu

2 yr

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 wwwpages and of using HTML (Hypertext Markup Language). These skills will then be
applied in practice. Student will also learn to
analyze the structure and the outlook of
www-pages critically. Based on this knowledge student will learn to plan new wwwpages. They will also learn to plan and
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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 analyzing,
planning and implementing marketing communications via Internet. Student will learn
about the importance of the Internet from the
perspective of different kinds of companies.

2323F
Development database
applications
2325C
Relational database systems

Study units
2305B
WWW – graphics

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 local area networks
as well as their operating systems and user
interfaces; functional abnormalities; and
common installation and upgrading procedures.

2305C
WWW – page preparation and
Html basics
2305D
WWW – page planning
2329C
Internet applications programming
2330C
WWW-database systems
2258D
Marketing communications
via Internet

2 cu

1 cu
1 cu
2 cu
1 cu

2 cu

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

1 cu
1 cu

STUDY MODULE
COMPUTER SCIENCE
5 cu

Study units
2304D
Advanced spreadsheet
applications
2 cu
2330A
Telecommunication technology 2 cu
2322B
LAN structures
1 cu

LANGUAGE STUDIES

2 cu

Complementary Studies
STUDY MODULE
COMPLEMENTARY STUDIES
10 cu
Objectives and contents
This module includes fieldtrips, outdoor activities, a course in Polar tourism, and an
introduction to Amadeus CRS a tourism
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specific reservations program.

BACHELOR’S THESIS

Study units
2270D
Fieldtrips
2270C
Outdoor activities
2230C
Amadeus CRS
2240
Polar tourism

1 cu

LANGUAGE STUDIES

4 cu

AND MATURITY TEST
2 cu
2 cu
1 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.
Bachelor’s thesis
and Maturity test
2251A
Bachelor’s thesis
2251B
Maturity test

10 cu

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
STUDY MODULE
2250
BASIC TRAINING
10 cu 1 yr
Study units
2250A
Introduction to fieldwork 7 cu
2250B
The Christmas season 3 cu

LANGUAGE STUDIES
All students must study several languages.
Finnish students will follow business communication in Swedish, and travel industry
courses in English, while international students will follow basic and advanced Finnish
courses. As well, all students will take basic
and follow-up courses in two other languages (French, German, Spanish). In total
students will take 20 cu, and will study from
five different languages.
For Finnish students
the options are as follows:

1 yr

STUDY MODULE
2250C
ADVANCED TRAINING
10 cu

Swedish
English
French / German / Spanish
(one language)
French / German / Spanish
(another language)

2 cu
7 cu
4cu
7 cu

Study unit
2250C
Advanced training
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2001J
Lapland

For international students
the options are as follows:
English
Finnish
French / German / Spanish
(one language)

7 cu
6 cu
7 cu

2 cu

2 yr
3 yr

2 cu

1 cu
2 cu

STUDY MODULE
FRENCH
7 cu
Study units
0002G
French for beginners 1
0002O
French for beginners 2
2003T
Français du tourisme

2 cu
2 cu
3 cu

1 yr
STUDY MODULE
SPANISH
7 cu

STUDY MODULE
ENGLISH
7 cu 1 – 3 yr
Study units
2001A
Have a nice trip
2001B
Let’s speak
about tourism
2001C
English business
communication

2 cu

1 yr

STUDY MODULE
SWEDISH
2 cu 1 yr
Study units
2000A
Välkommen ombord

3 yr

STUDY MODULE
GERMAN
7 cu
Study units
0002F
German for beginners 1
0002N
German for beginners 2
2002T
Deutsch im tourismus

STUDY MODULE
FINNISH
6 cu 1 – 3 yr
Study units
0002J
Finnish for beginners 1 2 cu
0002X
Finnish for beginners 2 2 cu
2006A
Finnish advanced level 2 cu

2 cu

1 yr

1 cu

1 yr

2 cu

2 yr

Study units
0002K
Spanish for beginners 1
0002S
Spanish for beginners 2
2005T
El español del turismo

2 cu
2 cu
3 cu
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ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN
KOULUTUSOHJELMA
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA
Koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa
hotelli- ja ravintola-alan strategisiin esimiesja suunnittelutehtäviin sekä alan monipuolisiin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutusohjelma antaa myös 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 on restonomi (AMK).
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Ravintola-ala
Ravintola-alan suuntautumisvaihtoehto antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet matkailu- ja ravitsemisalan tehtäviin kotimaassa ja ulkomailla. Suuntautumisvaihto painottaa laadukasta, asiakaskeskeistä palvelua,
pohjoisten alueiden elinolojen, ympäristön
ja kulttuurien erityisosaamista. Koulutusohjelmassa korostuvat ravitsemiselinkeinon
esimiestehtävissä vaadittavat kehittämis-,
suunnittelu- ja johtamistaidot.

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.
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.
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140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

AMMATTIOPINNOT

70 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot

40 ov

Pakolliset ammattiopinnot

20 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

30 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov

110

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA
OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ
SEKÄ KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

YHT.
OV

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

40
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

30

Koulutusohjelman perusopinnot
YRITTÄJYYS
Hotelli- ja ravintola-alan yritystoiminnan perusteet
Kansantaloustieteen perusteet
Hotelli- ja ravintola-alan ATK-sovellukset 1
Markkinoinnin perusteet
Henkilöstövoimavarojen hallinnan perusteet
Yrityksen laskentatoimen perusteet
Yrityksen kirjanpito ja rahaliikenteen hoitaminen
Palvelualan sosiaalipsykologian perusteet

1101
1101A
1101B
1110P
1101D
1101E
1101F
1103K
1101L

14
1
1
2
2
2
3
2
1

VIESTINTÄ JA KULTTUURI
Kirjallinen viestintä **
Puheviestintä **
Kokous- ja neuvottelutaito **
Smaklig måltid!
Välkommen till vårt hotell!
Welcome to our restaurant!
Welcome to our hotel!
Guten Appetit!
Herzlich willkommen!
Au restaurant
A l’hôtel!
Geschäftskontakte tai
Bon appetit!
Tapakulttuuri

1102
1102A
1102B
1102C
1102D
1102E
1102F
1102G
1102H
1102I
1102J
1102K
1103I
1103J
1102N

16
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

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

2 sl
2 kl
2 kl
2 kl
2 sl
1 sl
1 kl
3 sl
3 sl
3 kl
3 kl
3 kl
3 kl
1 kl
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AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot
AMMATINHALLINNAN PERUSTEET (OPISKELIJA
VALITSEE NÄISTÄ 11 OV)
Ruokapalvelut 1*
Hotellipalvelut *
Ravintolapalvelut *
Juomakulttuurit 1*
Puhtauspalvelut *
Hotelli- ja ravintola-alan turvallisuus
Ravitsemus, erityisruokavaliot ja omavalvonta*
Hotelli- ja ravintola-alan lainsäädännön ja työsuhdeasioiden
perusteet*
Ruokapalvelut 2
Esteettisyys ja viihtyisyys hotelli- ja ravintolayrityksessä
Ympäristöajattelun perusteet
Kulttuurien kohtaaminen
Johdatus matkailuun
Ammatillinen kehittyminen
STRATEGINEN JOHTAMINEN
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
Yrityksen taloushallinnon kannattavuus ja analysointi
PK -yrityksen ja henkilöstön voimavarojen johtaminen
Hotelli- ja ravintola-alan ATK-sovellukset 2

70
20
1110

11

1110AB
1110B
1110C
1104AB
1110N
1104H
1110GA
1101C

2
2
2
1
1
1
1
1

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

110AC
1110Q
1101H
1110R
1110D
1110S

2
2
1
2
1
2-4

1 sl
2 sl
2 kl
1 sl
1 kl
1 lv – 2 lv

1103
1103E
1103B
1103G
1110PA

9
2
2
3
2

3 sl
3 sl
3 sl, 3 kl
2 sl, 3 kl

40

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot

27

RAVINTOLA-ALA
TUOTANTO- JA PALVELUPROSESSIT
Hotelli- ja ravintola-alan tuotanto- ja palveluprosessit***
Kansalliset ja kansainväliset ruokakulttuurit***
Baaripalvelut 1***
Baaripalvelut 2
Juomakulttuurit 2
Ruoan ja viinin yhdistäminen***
Ruoka- ja viinilistojen suunnittelu***
Tilaus-, banketti- ja cateringtoiminnot
Vieraanvaraisuus***
Saliruoan valmistus

1104
1104F
1134A
1110L
1104AA
1104AC
1134E
1104U
1105B
1105H
1104AF

20
5
2
1
2
2
2
1
3
1
1

1105

7

(4ov)1 kl, 2 sl (1ov)
2 kl
1 sl
1 kl
2 sl
2 kl
3 sl
2 kl
3 kl
3 sl

TUOTANTO- JA PALVELUPROSESSIEN SUUNNITTELU JA
JOHTAMINEN
Tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelu ja johtaminen***
Hotelli- ja ravintolakiinteistöjen hoito ja huolto, tila- ja
laitesuunnittelu***
Markkinointitutkimus***
Hotelli- ja ravintola-alan ostotoiminta ja varastointi***
Hotelli- ja ravintola-alan juridiikka***

1105D
1104V

3
1

3 lv/4 sl
3 kl

1103D
1104J
1105G

1
1
1

3 sl
3 kl
4 sl

HOTELLIALA
TUOTANTO- JA PALVELUPROSESSIT
Hotelli- ja ravintola-alan tuotanto- ja palveluprosessit***
Hotellijärjestelmä vastaanottotyössä
Markkinointiviestintä
Ohjelmapalvelut ja tuotteistaminen
Kokous ja kongressipalvelut
Vieraanvaraisuus***
Hotellin myyntipalvelutoiminnot
Baaripalvelut 1***

1104
1104F
1104Å
1124A
1105J
1105C
1105H
1105K
1110L

27
17
5
2
2
2
2
1
2
1

(4ov)1 kl, 2 sl (1ov)
1 kl/3kl
2 kl
2 sl
1 kl
3 kl
2 kl
1 sl
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TUOTANTO- JA PALVELUPROSESSIEN SUUNNITTELU JA
JOHTAMINEN
Tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelu ja johtaminen***
Markkinointitutkimus***
Hotelli- ja ravintolakiinteistöjen hoito ja huolto, tila- ja
laitesuunnittelu***
Hotelli- ja ravintola-alan ostotoiminta ja varastointi***
Hotelli- ja ravintola-alan juridiikka***
Majoituspalveluiden johtaminen
Ruoka- ja viinilistojen suunnittelu***

1105
1105D
1103D
1104V

3
1
1

3 lv
3 sl
3 kl

1104J
1105G
1105I
1104U

1
1
2
1

3 kl
4 sl
3 kl
3 sl

27

KULINAARIKEITTIÖ
TUOTANTO- JA PALVELUPROSESSIT
Hotelli- ja ravintola-alan tuotanto- ja palveluprosessit***
Kansalliset ja kansainväliset ruokakulttuurit***
Lapin ruokakulttuuri ja matkailu
Edustusaterioiden suunnittelu ja toteutus
Lappi á la carte
Hotelli- ja ravintola-alan ostotoiminta ja varastointi***
Ruoka- ja viinilistojen suunnittelu***
Ruoan ja viinin yhdistäminen***
Maastoruokapalvelut
Elintarvikekemia
Baaripalvelut 1***
TUOTANTO- JA PALVELUPROSESSIEN SUUNNITTELU JA
JOHTAMINEN
Ruokapalvelujen suunnittelu ja johtaminen
Kokeileva keittiö
Hotelli- ja ravintola-alan juridiikka
Markkinointitutkimus
Hotelli- ja ravintolakiinteistöjen hoito ja huolto, tila- ja
laitesuunnittelu
TUTKIVA TYÖTOIMINTA
Projektityöskentelyn perusteet
Projektien raportointi ja tieteellinen kirjoittaminen
Projektiopinnot
Johdatus tutkimustyöhön
Hotelli- ja ravintola-alan tuotesuunnittelu ja laadunkehittäminen

Vapaasti valittavat opinnot

10

1104
1104F
1134A
1104AG
1104AH
1104AI
1104J
1104U
1134E
1107R
1134F
1110L

19
5
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1

1105

8

1104AJ
1105M
1105G
1103D
1104V

3
1
1
1
2

1106

13

1106G
1106H
1106I
1106J
1106B

1
1
8
1
2

1107

10

1108

20

( 4ov) 1 kl, 2 sl (1 ov)
2 kl
3 kl
3 sl
1 kl
3 kl
3 sl
2 kl
2 sl
2 sl
1 sl

3 lv/4 sl
3 lv/4 sl
4 sl
3 sl
3 sl

2 sl
2 sl
2 sl – 2 kl, 3 kl
3 sl
3 kl

RAMK:n vapaasti valittavat opinnot
Muut vapaasti valittavat opinnot

HARJOITTELU
Harjoittelu 1, Hotelli Oppipoika
Harjoittelu 2, sesonkiharjoittelu
Harjoittelu 3, kansainvälinen harjoittelu
Harjoittelu 4, esimiesharjoittelu

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

1108A
1108B
1108C
1108D

1109
1109F

3
5
6
6

1 sl
1 kl
2 sl, 3 sl
4 sl

10
10

* Opiskelijan valittava *-merkityistä opintojaksoista 11 opintoviikkoa kuitenkin siten, että *-merkityt
opintojaksot ovat pakollisia niille, jotka eivät ole vastaavia aiemmin opiskelleet esimerkiksi toisella
asteella.
** Opiskelijan valittava **-merkityistä opintojaksoista 2 opintojaksoa.
*** Toteutetaan kokonaan tai osittain yhdessä eri suuntautumisvaihtoehtojen kanssa.
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
Yhteiset opinnot tähtäävät ammattipersoonan, tiedonhankintataitojen, kielitaidon ja
asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen. Lisäksi opinnoissa painottuvat opiskelutaidot
ja 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 kolme.

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
YRITTÄJYYS 14 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tutustuu sisäiseen ja ulkoiseen
yrittäjyyteen. Opiskelija ymmärtää kansainvälistymisen merkityksen ja tutustuu pohjoiseen ympäristöön. Opiskelija hallitsee liiketoiminnassa vaikuttavat keskeiset tekijät ja
osa-alueet sekä osaa atk-sovellusten käytön perusteet.
Opintojaksot
1101A
Hotelli- ja ravintola-alan yritystoiminnan
perusteet
1 ov
1 sl

1101B
Kansantaloustieteen
perusteet
1 ov
1 kl
1110P
Hotelli- ja ravintola-alan
ATK-sovellukset 1
2 ov
1 sl
1101D
Markkinoinnin perusteet 2 ov
2 sl
1101E
Henkilöstövoimavarojen
hallinnan perusteet
2 ov
2 kl
1101F
Yrityksen laskentatoimen
perusteet
3 ov
1 kl
1103 K
Yrityksen kirjanpito ja rahaliikenteen
hoitaminen
2 ov
2 kl
1101L
Palvelualan sosiaalipsykologian
perusteet
1 ov
1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
VIESTINTÄ JA KULTTUURI 16 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa toimia ja viestiä erilaisissa
tilanteissa hyvien liiketapojen mukaisesti.
Hän hallitsee tapakulttuurin keskeiset käsitteet ja osaa käyttäytyä niiden mukaisesti.
Hän osaa palvella asiakkaita molemmilla
kotimaisilla kielillä sekä englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.
Opiskelija valitsee **-merkityistä opintojaksoista kaksi opintoviikkoa.
Opintojaksot
1102A
Kirjallinen viestintä**
1102B
Puheviestintä**
1102C
Kokous- ja
neuvottelutaito**

1 ov

2 sl

1 ov

2 kl

1 ov

2 kl
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1102D
Smaklig måltid!
1102E
Välkommen till
vårt hotell!
1102F
Welcome to our
restaurant!
1102G
Welcome to our hotel!
1102H
Guten Appetit!
1102I
Herzlich willkommen!
1102J
Au restaurant
1102K
A l’hôtel!
1103I
Geschäftskontakte tai
1103J
Bon Appetit
1102N
Tapakulttuuri

2 ov

2 kl

2 ov

2 sl

2 ov

1 sl

2 ov

1 kl

1 ov

3 sl

1 ov

3 sl

1 ov

3 kl

1 ov

3 kl

1 ov

3 kl

1 ov

3 kl

1 ov

1 kl

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET
OPINTOKOKONAISUUS
AMMATINHALLINNAN
PERUSTEET 11 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy hotelli- ja ravintola-alan
keskeisiin suoritustason tehtäviin ja niitä
ohjaaviin tekijöihin. Hän ymmärtää hotelli- ja
ravintola-alan osaksi matkailualaa. Hän oivaltaa puhtauden ja hygienian merkityksen
palveluyrityksen toiminnassa. Opiskelija valitsee alla olevista vähintään 11 opintoviikkoa kuitenkin siten, että * -merkityt ovat pakollisia niille, jotka eivät ole niitä aiemmin
suorittaneet.

Opintojaksot
1110AB
Ruokapalvelut 1*
2 ov
1 sl
1110B
Hotellipalvelut*
2 ov
1 sl
1110C
Ravintolapalvelut*
2 ov
1 sl
1104AB
Juomakulttuurit 1*
1 ov
1 sl
1110N
Puhtauspalvelut*
1 ov
1 sl
1104H
Hotelli- ja ravintola-alan
turvallisuus*
1 ov
2 kl
1110GA
Ravitsemus, erikoisruokavaliot ja
omavalvonta*
1 ov
2 kl
1101C
Hotelli- ja ravintola-alan lainsäädännön
ja työsuhdeasioiden
perusteet*
1 ov
1 kl
110AC
Ruokapalvelut 2
2 ov
1 sl
1110Q
Esteettisyys ja viihtyisyys hotelli- ja ravintola-alan yrityksessä
2 ov
2 sl
1101H
Ympäristöajattelun
perusteet
1 ov
2 kl
1110R
Kulttuurien kohtaaminen 2 ov
1 sl
1110D
Johdatus matkailuun
1 ov
1 kl
1110S
Ammatillinen
kehittyminen
2 - 4 ov 1 lv - 2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
STRATEGINEN JOHTAMINEN 9 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa analysoida, ohjata ja kehittää kannattavasti, innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti hotelli- ja ravintola-alan yritystoimintaa soveltamalla eri tieteenalojen

115

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA
tietoja. Hän harjaantuu tekemään taloudellisia ja kannattavia päätöksiä. Hän ymmärtää
henkilöstön merkityksen tuotantoresurssina.
Strateginen johtaminen perustuu hyvälle yrityksen sisäisten ja ulkoisten toimintojen
sekä ulkoisen ympäristön analyysille. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen erilaisia sovellusohjelmia.
Opintojaksot
1103E
Markkinoinnin suunnittelu ja
johtaminen
2 ov
3 sl
1103B
Yrityksen taloushallinnon kannattavuus
ja analysointi
2 ov
3 sl
1103G
PK-yrityksen ja henkilöstön voimavarojen johtaminen
3 ov
3 sl, 3 kl
1110PA
Hotellin- ja ravintola-alan ATKsovellukset 2
2 ov
2 sl, 3 kl

VAIHTOEHTOISET
SUUNTAUTUMISOPINNOT

Opintojaksot
1104F
Hotelli- ja ravintola-alan tuotanto- ja
palveluprosessit***
5 ov
(4 ov) 1 kl,
2 sl (1 ov)
1134A
Kansalliset ja kansainväliset
ruokakulttuurit***
2 ov
2 kl
1110L
Baaripalvelut 1***
1 ov
1 sl
1104AA
Baaripalvelut 2
2 ov
1 kl
1104AC
Juomakulttuurit 2
2 ov
2 sl
1134E
Ruoan ja viinin
yhdistäminen***
2 ov
2 kl
1104U
Ruoka- ja viinilistojen
suunnittelu***
1 ov
3 sl
1105B
Tilaus-, banketti- ja
cateringtoiminnot***
3 ov
2 kl
1105H
Vieraanvaraisuus***
1 ov
3 kl
1104AF
Saliruoan valmistus
1 ov
3 sl

RAVINTOLA-ALA
OPINTOKOKONAISUUS
TUOTANTO- JA
PALVELUPROSESSIT 20 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy hotelli- ja ravintola-alan
keskeisiin toimintoihin. Hän saa perusvalmiudet toimia ammattialan suoritustason tehtävissä aktiivisesti, asiakaslähtöisesti ja
kannattavasti. Opiskelija oppii lisäksi listasuunnittelun perusteet sekä ravintolatilauksissa huomioitavat tekijät. Lisäksi hän hahmottaa vieraanvaraisen toiminnan merkityksen hotelli- ja ravintola-alan yrityksessä.

OPINTOKOKONAISUUS
TUOTANTO- JA PALVELUPROSESSIEN SUUNNITTELU
JA JOHTAMINEN 7 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee hotelli- ja ravintola-alan
nykyiset tuotteet. Hän osaa luoda ja kehittää alalle uusia kannattavia tuotteita. Hän
osaa kehittää palvelustrategioita, joiden
avulla saavutetaan asetetut myyntitavoitteet.
Hän oppii yritysjuridiikkaan liittyvät asiat.
Lisäksi hän osaa tehdä markkinointitutkimuksen ja ymmärtää osto- ja hankintatoiminnan merkityksen yritystoiminnan kannalta sekä juridiikkaan liittyvät tekijät yritystoiminnan kannalta.
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Opintojaksot
1105D
Tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelu
ja johtaminen***
3 ov
3 lv/4 sl
1104V
Hotelli- ja ravintolakiinteistöjen hoito ja huolto, tila- ja laitesuunnittelu1 ov
3 kl
1103D
Markkinointitutkimus*** 1 ov
3 sl
1104J
Hotelli- ja ravintola-alan ostotoiminta
ja varastointi***
1 ov
3 kl
1105G
Hotelli- ja ravintola-alan
juridiikka***
1 ov
4 sl

HOTELLIALA
OPINTOKOKONAISUUS
TUOTANTO- JA
PALVELUPROSESSIt 17 ov

1124A
Markkinointiviestintä
1105J
Ohjelmapalvelut ja
tuotteistaminen
1105C
Kokous- ja
kongressipalvelut
1105H
Vieraanvaraisuus***
1105K
Hotellin myyntipalvelutoiminnot
1110L
Baaripalvelut1***

2 ov

2 kl

2 ov

2 sl

2 ov

1 kl

1 ov

3 kl

2 ov

2 kl

1 ov

1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
TUOTANTO- JA PALVELUPROSESSIEN SUUNNITTELU
JA JOHTAMINEN 10 ov

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy hotelli- ja ravintola-alan
keskeisiin toimintoihin. Hän saa perusvalmiudet toimia ammattialan suoritustason
tehtävissä aktiivisesti, asiakaslähtöisesti ja
kannattavasti. Hän oivaltaa erilaisten matkailutuotteiden merkityksen alueellisesti
sekä ymmärtää vieraanvaraisuuden merkityksen matkailualalla. Hän oppii käyttämään
työssään hotellivarausjärjestelmää ja osaa
lisäksi myyntipalvelun ja kokous- ja kongressipalveluiden perusteet. Hän oppii työskentelemään baarissa.

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee hotelli- ja ravintola-alan
nykyiset tuotteet. Hän osaa luoda ja kehittää alalle uusia ja kannattavia tuotteita. Hän
osaa kehittää palvelustrategioita, joiden
avulla saavutetaan asetetut myyntitavoitteet.
Hän oppii laatimaan ja käyttämään hyväkseen hotellialaan liittyviä erilaisia raportteja,
sopimuksia, analyysejä ja tutkimuksia. Opiskelija oppii hotelli ja ravintola-alan osto- ja
varastointitoimintojen perusteet. Hän perehtyy myyntipalvelutoimintoihin ja niiden suunnitteluun. Johtamisen kannalta hän perehtyy erityisesti majoituspalveluiden työnjohtoon liittyviin tehtäviin.

Opintojaksot
1104F
Hotelli- ja ravintola-alan tuotanto- ja
palveluprosessit***
5 ov
(4ov)1 kl,
2 sl (1ov)
1104Å
Hotellijärjestelmä
vastaanottotyössä
2 ov
1 kl/3 kl

Opintojaksot
1105D
Tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelu
ja johtaminen ***
3 ov
3 lv
1103D
Markkinointitutkimus*** 1 ov
3 sl
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1104V
Hotelli- ja ravintolakiinteistöjen
hoito ja huolto, tila- ja
laitesuunnittelu***
1 ov
3 kl
1104J
Hotelli- ja ravintola-alan ostotoiminta
ja varastointi***
1 ov
3 kl
1105G
Hotelli- ja ravintola-alan
juridiikka***
1 ov
4 sl
1105I
Majoituspalveluiden
johtaminen
2 ov
3 kl
1104U
Ruoka- ja viinilistojen
suunnittelu***
1 ov
3 sl

KULINAARIKEITTIÖ
OPINTOKOKONAISUUS
TUOTANTO- JA
PALVELUPROSESSIT 19 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy hotelli- ja ravintola-alan
ruokapalveluiden keskeisiin toimintoihin.
Hän vahvistaa osaamistaan toimia ammattialan suoritustason ja myös
suunnittelutehtävissä aktiivisesti, asiakaslähtöisesti ja kannattavasti. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy teoriassa ja käytännössä erilaisten ravintoloiden ruokatuotantoon,
vakioaterioiden à la carte-listan ja tilausten
suunnitteluun, annoskokoihin ja
ateriakokonaisuuksien muodostamiseen,
yleiseen ruokatuotannon suunnitteluun ja
taloudelliseen sekä kannattavaan keittiötoimintaan. Opintokokonaisuuden aikana
opiskelija lisää lappilaisen ruokakulttuurin
osaamistaan.

Opintojaksot
1104F
Hotelli- ja ravintola-alan tuotanto- ja
palveluprosessit***
5 ov
(4ov)1 kl,
2 sl (1ov)
1134A
Kansalliset ja kansainväliset
ruokakulttuurit***
2 ov
2 kl
1104AG
Lapin ruokakulttuuri ja
matkailu
2 ov
3 kl
1104AH
Edustusaterioiden suunnittelu
ja toteutus
2 ov
3 sl
1104AI
Lappi á ala carte
1 ov
1 kl
1104J
Hotelli- ja ravintola-alan ostotoiminta
ja varastointi***
1ov
3 kl
1104U
Ruoka- ja viinilistojen
suunnittelu***
1 ov
3 sl
1134E
Ruoan ja viinin
yhdistäminen***
2 ov
2 kl
1107R
Maastoruokapalvelut
1 ov
2 sl
1134F
Elintarvikekemia
1 ov
2 sl
1110L
Baaripalvelut1***
1 ov
1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
TUOTANTO- JA
PALVELUPROSESSIEN SUUNNITTELU
JA JOHTAMINEN 8 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee hotelli- ja ravintola-alan
nykyiset tuotteet. Hän osaa luoda ja kehittää alalle uusia kannattavia tuotteita. Hän
osaa kehittää palvelustrategioita huomioiden tila- ja laitesuunnittelun sekä osaa huomioida keittiösuunnitteluun liittyvät tekijät.
Hän osaa tehdä markkinointitutkimuksen ja
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määritellä myynnilliset myyntitavoitteet. Hän
osaa huomioida juridiikkaan liittyvät keskeiset tekijät yrityksen kannalta.
Opintojaksot
1104AJ
Ruokapalvelujen suunnittelu
ja johtaminen
3 ov
1105M
Kokeileva keittiö
1 ov
1105G
Hotelli- ja ravintola-alan
juridiikka
1 ov
1103D
Markkinointitutkimus
1 ov
1104V
Hotelli- ja ravintolakiinteistöjen
hoito ja huolto, tila- ja
laitesuunnittelu
2 ov

3 lv, 4 sl
3 lv- 4 sl

4 sl
3 sl

3 sl

Opintojaksot
1106G
Projektityöskentelyn
perusteet
1 ov
2 sl
1106H
Projektien raportointi ja tieteellinen
kirjoittaminen
1 ov
2 sl
1106I
Projektiopinnot
8 ov
2 sl - 2 kl,
3 kl
1106J
Johdatus
tutkimustyöhön
1 ov
3 sl
1106B
Hotelli- ja ravintola-alan tuotesuunnittelu ja
laadunkehittäminen
2 ov
3 kl

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT

SUUNTAUTUMISOPINTOIHIN
SISÄLTYVÄT MUUT
OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
TUTKIVA TYÖTOIMINTA 13 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee projektityön keskeiset
perusteet ja lisäksi hän syventää ammatillista asiantuntijuuttaan vastaamalla työelämään tehtävien projektien toteuttamisesta.
Hän perehtyy soveltavan tutkimustyön prosessiin ja tutkimustulosten analysointiin ja
raportointiin sekä kehittää valmiuksiaan
opinnäytetyön tekemiseen. Opiskelija ymmärtää tuotekehittelyn ja laadun kehittämisen olennaiseksi osaksi ammattitaitoaan.

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. Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opinnot esitellään opintooppaan luvussa kolme.
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HARJOITTELU

OPINNÄYTETYÖ JA

Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu kiinteänä osana työharjoittelua 20 opintoviikkoa. Harjoittelu on tavoitteellista ja tapahtuu
alan yrityksissä.
OPINTOKOKONAISUUS
HARJOITTELU 20 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy käytännön työelämään
hotelli- ja ravintola-alalla soveltaen opinnoissaan omaksumaansa tietoa. Harjoittelut
suoritetaan työpaikalla työskentelevän henkilön ohjauksessa. Harjoitteluihin liittyy erilaisia harjoitustöitä.
Opintojaksot
1108A
Harjoittelu 1,
Hotelli Oppipoika
3 ov
1108B
Harjoittelu 2,
sesonkiharjoittelu
5 ov
1108C
Harjoittelu 3, kansainvälinen
harjoittelu
6 ov
1108D
Harjoittelu 4,
esimiesharjoittelu
6 ov

KYPSYYSNÄYTE
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.

1 sl

1 kl

2 sl, 3 sl

4 sl
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Aikuiskoulutus
Rovaniemen ammattikorkeakoulun hotellija ravintola-alan koulutusohjelmassa korostamme 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.
Hotelli- ja ravintola-ala on osa yksityistä ja
julkista palvelutuotantoa, jonka toiminnan
lähtökohtana ovat asiakaslähtöisyys ja kannattavuus. Ammattialana se muodostaa
monipuolisen kokonaisuuden, jolle on ominaista majoitus- ja ravitsemispalvelujen
sekä matkailuun liittyvien palvelujen tuottaminen, asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi. Alan palvelutoiminnoilla on keskeinen
kansantaloudellinen merkitys. Alan hankinta- ja tuotantotoiminnalla on merkitystä alkutuotannolle, elintarviketeollisuudelle, matkailulle ja kaupalle.
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on yleensä laajaalaiset valmiudet toimia vahvan työkokemuksen jälkeen hotelli- ja ravintola-alalla
esimies-, suunnittelu- ja markkinointitehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Hän sijoittuu yleensä valmistumisensa ja tavoitteittensa mukaisesti hotelli- ja ravintola-alan työnjohto, liikkeenjohto-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Sijoittuminen edellä mainittuihin tehtäviin edellyttää vahvan käytännön
taitojen kehittämisen lisäksi paneutumista
matkailu-, hotelli- ja ravintola-alaan liittyvään
monia tieteenaloja käsittävään teoriaan.

Hotelli- ja ravintola-ala on osa matkailuelinkeinoa. Se tuottaa vapaa-aikaan ja työhön
liittyviä hotelli-, ravintola-, viihde- ja kokouspalveluja sekä vapaa-ajanpalveluja suomalaisille ja ulkomaalaisille asiakkaille. Alan yritykset ovat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria.
Hotelli- ja ravintola-alalle on omaista kausiluonteisuus ja suhdanneherkkyys, mikä aiheuttaa alan toimintaympäristössä nopeita
ja vaikeasti ennakoitavia muutoksia. Alan
kansainvälisyys näkyy liikeideoissa, tuotteina sekä lisääntyvinä liikesuhteina Eurooppaan ja muuhun maailmaan. EU:n pohjoisin
hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma valmentaa opiskelijansa vastaamaan kansainvälisiin ja paikallisiin haasteisiin.
Hotelli- ja ravintola-alan jatkuva kehittäminen ja korkea laatutaso edellyttävät laajaalaista 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 tulee olla kyky
toimia jatkuvan muutoksen keskellä ja
omaksua oman työnsä ja toimintayksikkönsä periaatteeksi jatkuvan kehittämisen malli. Kehittämistyönsä perusteena hänellä tulee olla laaja, innovatiivinen ja ennakkoluuloton näkemys ammattialastaan sekä kyky
arvioida alaa ja hahmottaa sen tulevaisuutta.
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Aikuiskoulutus
Hotelli- ja ravintola-alalla työskentelevä soveltaa tietoja eri tieteenaloilta. Ihmissuhdetaitojen hallinta on välttämätöntä palvelutyöyhteisöissä ja asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa. Kaikissa tehtävissä esimies 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.
Palveluorganisaation ja -yrityksen esimiehen tärkein työväline on oma persoona, jonka avulla hän edistää työyhteisönsä toimintaa. Esimiehen tulee pyrkiä yrittäjyyteen.
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.

ta tavoitteiden asettamista ja panostusta
opiskeluun.
Hotelli- ja ravintola-alan aikuisille suunnatun
muuntokoulutuksen valintaperusteissa edellytetään, että opiskelijalla on hotelli- ja ravintola-alan opistotutkinto tai vastaava ja
vähintään kahden vuoden työkokemus.
Opetussuunnitelma on rakennettu opiskelijan aiemmat opinnot huomioiden siten, että
pakollisia suoritettavia opintoja on 80 opintoviikkoa.
Muuntokoulutuksen suuntautumisvaihtoehto määräytyy pohjakoulutuksen ja aikaisemman työkokemuksen perusteella. Muuntokoulutukseen sisältyvien opintojen on tarkoitus tukea tätä aikaisempaa suuntautumista
eri opintojen kautta. Omaan suuntautumisehtoon erityisesti suunnattavia opintoja
ovat harjoittelu, projektiopinnot, opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot.
Opintokokonaisuus- ja -jaksokuvauksissa
on merkitty ** ne opintojaksot, joita voidaan
hyväksilukea aiempien opistotasoisten opintosuoritusten ja/tai työkokemuksen perusteella.

Tavoitteemme hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa on valmentaa strategisiin
esimies- ja suunnittelutehtäviin sekä alan
monipuolisiin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutusohjelmassa annamme myös
valmiuksia matkailu- ja ravitsemisalan soveltavaan tutkimukseen sekä kansainväliseen
yhteistyöhön. Opiskelijat perehtyvät pohjoisten alueiden kulttuureihin ja elinkeinoihin
sekä niiden ympäristöä säästävään kehittämiseen. Koulutusohjelma johtaa matkailu- ja
ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkintoon. Koulutusohjelma mahdollistaa alan
asiantuntijaksi kasvamisen vahvan käytännön ja teoreettisen opiskelun avulla. Tämä
edellyttää opiskelijalta vahvaa panostamis-
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140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

AMMATTIOPINNOT

70 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot

40 ov

Pakolliset ammattiopinnot

20 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

30 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov

123

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA
Aikuiskoulutus
OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ
KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

YHT.
OV

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

40
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

30

Koulutusohjelman perusopinnot
YRITTÄJYYS
Matkailuyrityksen ympäristöjärjestelmä
Hotelli- ja ravintola-alan juridiikka
Hotelli- ja ravintola-alan yrittäjyys
Palvelualan sosiaalipsykologian perusteet
Markkinoinnin perusteet **
Henkilöstövoimavarojen hallinnan perusteet **
Yrityksen laskentatoimen perusteet **

1101
1110K
1105G
1103O
1101L
1101D
1101E
1101F

15
2
3
2
1
2
2
3

1 sl
1 lv, 2 kl
1 kl
1 kl
1 – 2 lv
1 – 2 lv
1 – 2 lv

VIESTINTÄ JA KULTTUURI
Kirjallinen viestintä **
Puheviestintä **
Smaklig måltid! **
Välkommen till vårt hotell! **
Welcome to our restaurant! **
Tapakulttuuri **
Englanninkielinen kulttuurialue ja englannin kieli
Jonkin toisen kielen kulttuurialue ja ao. kieli***

1102
1102A
1102B
1102D
1102E
1102F
1102N
1103M
Ilm.myöh.

15
1
1
2
2
2
1
3
3

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

70
20

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot
AMMATINHALLINNAN PERUSTEET
Ammatinhallinnan perusteet **

A1110
A1110A

STRATEGINEN JOHTAMINEN
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
PK -yrityksen ja henkilöstön voimavarojen johtaminen
Yrityksen taloushallinnon kannattavuus ja analysointi

1103E
1103G
1103B

9
9

1 – 2 lv

11
3
4
4

2 kl
2 kl, 2 sl
2 kl, 2 sl
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40

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN TUOTANTO- JA
PALVELUPROSESSIT
Hotelli- ja ravintola-alan tuotanto- ja palveluprosessit **
TUOTANTO- JA PALVELUPROSESSIEN SUUNNITTELU JA
JOHTAMINEN
Tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelu ja johtaminen **
Markkinointiviestintä
Markkinointitutkimus
Hotelli- ja ravintola-alan ostotoiminta ja varastointi

A1104
A1104F

20
20

1 – 2 lv

9
A1105B
1124A
1103D
1104J

5
1
2
1

1 – 2 lv
1 sl
1 sl
1 kl

1106
TUTKIVA TYÖTOIMINTA
Projektiopinnot
1106A
Hotelli- ja ravintola-alan tuotesuunnittelu ja laadunkehittäminen 1106B

11
10
1

1 sl - 2 sl
2 sl

1107

10

1 sl, 1 kl

1108

20

Vapaasti valittavat opinnot
RAMK:n vapaasti valittavat opinnot
Muut vapaasti valittavat opinnot

HARJOITTELU
Harjoittelu 1 **
Harjoittelu 2 **
Harjoittelu 3
Harjoittelu 4

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

1108A
1108B
1108C
1108D

1109
1109F

4
6
4
6

1 – 2 lv
1 – 2 lv
1 sl
2 kl, 2 sl

10
1 sl – 2 kl

* Opintojakson tilalta opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisen kielen 3 ov:n laajuiset kieliopinnot, jotka ovat jonkin
toisen ammattikorkeakoulun tai yliopiston tarjonnassa.
** Opintojakso voidaan hyväksi lukea aiempien opistotasoisten opintosuoritusten ja/tai työkokemuksen perusteella.
*** Kieli päätetään ryhmän opiskelijoiden enemmistön kesken. opintojen alkaessa
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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
OPINTOKOKONAISUUS
YRITTÄJYYS 15 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija lisää tietämystään kestävän kehityksen periaatteista ja hänelle on kyky rakentaa matkailuyrityksen ympäristöjärjestelmä. Lisäksi hän osaa hotelli- ja ravintolaalan yrityksen juridiikkaan liittyvät perusasiat ja oppii hakemaan ajankohtaista tietoa
kestävään kehitykseen ja juridiikkaan liittyvistä asioista. Opiskelija tuntee sisäisen ja
ulkoisen yrittäjyyden sekä hotelli- ja ravintola-alan liiketoiminnan keskeiset osa-alueet.

Opintojaksot
1110K
Matkailuyrityksen
ympäristöjärjestelmä
2 ov
1105G
Hotelli- ja ravintola-alan
juridiikka
3 ov
1103O
Hotelli- ja ravintola-alan
yrittäjyys
2 ov
1101L
Palvelualan sosiaalipsykologian
perusteet
1 ov
1101D
Markkinoinnin
perusteet **
2 ov
1101E
Henkilöstövoimavarojen
hallinnan perusteet
** 2 ov
1101F
Yrityksen laskentatoimen
perusteet **
3 ov

1 sl

1 lv, 2 kl

1 kl

1 kl

1 – 2 lv

1 – 2 lv

1 – 2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
VIESTINTÄ JA KULTTUURI 15 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa toimia viestiä erilaisissa tilanteissa hyvien liiketapojen mukaisesti.
Hän hallitsee tapakulttuurin keskeiset käsitteet ja osaa käyttäytyä niiden mukaisesti.
Hän osaa palvella asiakkaita molemmilla
kotimaisilla kielillä sekä englanniksi ja saksaksi.
Opintojaksot
1102A
Kirjallinen viestintä **
1102B
Puheviestintä **
1102D
Smaklig måltid! **
1102E
Välkommen till
vårt hotell **

1ov

1 – 2 lv

1 ov

1 – 2 lv

2ov

1 – 2 lv

2 ov

1 – 2 lv
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HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA
Aikuiskoulutus
1102F
Welcome to our hotel ** 2 ov
1 – 2 lv
1102N
Tapakulttuuri **
1 ov
1 – 2 lv
1103M
Englanninkielinen kulttuuri ja
englannin kieli
3 ov
1 kl
Ilm. myöh.
Jonkin toisen kielen kulttuurialue
ja ao.kieli
3 ov
1 sl

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset
ammattiopinnot
OPINTOKOKONAISUUS
AMMATINHALLINNAN PERUSTEET
**9 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy hotelli- ja ravintola-alan
keskeisiin suoritustason tehtäviin ja niitä
ohjaaviin tekijöihin. Hän ymmärtää hotelli- ja
ravintola-alan osaksi matkailualaa. Hän oivaltaa puhtauden ja hygienian merkityksen
palveluyrityksen toiminnassa.
Opintojaksot
A1110A
Ammatinhallinnan
perusteet**

9 ov

1 – 2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
STRATEGINEN JOHTAMINEN
11 ov

tietoja. Hän harjaantuu tekemään taloudellisia ja kannattavia päätöksiä liikeidealähtöisesti. Lisäksi hän ymmärtää henkilöstön
merkityksen tuotantoresurssina. Menestyvän yrityksen toiminta perustuu hyvälle yrityksen ulkoisten ja sisäisten toimintojen
sekä ulkoisen ympäristön analyysille.
Opintojaksot
1103E
Markkinoinnin suunnittelu
ja johtaminen
3 ov
2 kl
1103G
PK -yrityksen henkilöstön voimavarojen
johtaminen
4 ov
2 kl, 2 sl
1103B
Yrityksen taloushallinnon kannattavuus
ja analysointi
4 ov
2 kl, 2 sl

VAIHTOEHTOISET
SUUNTAUTUMISOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN
TUOTANTO- JA PALVELUPROSESSIT **
20 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy hotelli- ja ravintola-alan
keskeisiin toimintoihin. Hän saa perusvalmiudet toimia ammattialan suoritustason tehtävissä aktiivisesti, asiakaslähtöisesti ja
kannattavasti.
Opintojakso
A1104F
Hotelli- ja ravintola-alan tuotanto- ja
palveluprosessit
20 ov 1 – 2 lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa analysoida, ohjata ja kehittää kannattavasti, innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti hotelli- ja ravintola-alan yritystoimintaa soveltamalla eri tieteenalojen
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HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA
Aikuiskoulutus
OPINTOKOKONAISUUS
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN
TUOTANTO- JA PALVELUPROSESSIEN
SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 9 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee hotelli- ja ravintola-alan
tuotteet. Hän osaa luoda ja kehittää alalle
uusia ja kannattavia tuotteita. Hän osaa kehittää palvelustrategioita, joiden avulla saavutetaan asetetut myyntitavoitteet. Hän
osaa tehdä markkinointitutkimuksen ja ymmärtää osto- ja hankintatoiminnan merkityksen yritystoiminnan kannalta.
Opintojaksot
A1105B
Tuotanto- ja palveluprosessien
suunnittelu ja johtaminen ** 5 ov 1 – 2 lv
1124A
Markkinointiviestintä
1 ov
1 sl
1103D
Markkinointitutkimus
2 ov
1 sl
1104J
Hotelli- ja ravintola-alan ostotoiminta
ja varastointi
1 ov
1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
TUTKIVA TYÖTOIMINTA 11 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä työssään.
Hän syventää asiantuntijuuttaan osallistumalla erilaisiin projekteihin. Hän ymmärtää
tuotekehittelyn osaksi ammattitaitoaan. Projektiopintojen tavoitteena on, että opiskelijat
toteuttavat pienryhmissä kehittämisprojektin
alan yrityksissä. Projektiopinnot voivat koostua useammasta pienemmästä projektista
tai yhdestä kokonaisuudesta.

Opintojaksot
1106A
Projektiopinnot
10 ov 1 sl, 2 kl
1106B
Hotelli- ja ravintola-alan tuotesuunnittelu
ja laadun kehittäminen 1 ov
2 sl

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
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. Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opinnot esitellään opintooppaan luvussa kolme.
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HARJOITTELU
OPINTOKOKONAISUUS
Harjoittelu

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
20 ov

Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy käytännön työelämään
hotelli- ja ravintola-alalla soveltaen opinnoissaan omaksumaansa tietoa. Hän kasvattaa
alan asiantuntijuuttaan työskentelemällä
kansainvälisessä alan yrityksessä sekä suorittamalla esimiesharjoittelun. Harjoitteluun
liittyy erilaisia harjoitustöitä.
Opintojaksot
1108A
Harjoittelu 1 **
1108B
Harjoittelu 2 **
1108C
Harjoittelu 3
1108D
Harjoittelu 4

4 ov

1 – 2 lv

6 ov

1 – 2 lv

4 ov

1 sl

6 ov

2 kl, 2 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.
Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta
kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.
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ROVANIEMENKOULUTUSOHJELMA
AMMATTIKORKEAKOULU
MATKAILUN
MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA
Matkailuelinkeinon monipuolisuus näkyy
koulutusohjelman monialaisuutena: koulutuksen toteutukseen osallistuvat lähes kaikki ammattikorkeakoulun yksiköt.
Matkailun koulutusohjelmassa suoritetaan
matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike
on restonomi (AMK). Matkailuala kouluttaa
kotimaan- ja kansainvälisen matkailun palvelukseen asiantuntijoita, jotka pystyvät
hyödyntämään työssään alan tutkimusta ja

yhteistyöverkostoja. Koulutus antaa valmiudet toimia monipuolisissa matkailualan palvelutehtävissä, markkinoinnin ja pohjoisen
matkailun tuotekehittelyn parissa sekä itsenäisenä matkailualan yrittäjänä. Tavoitteena
on oppia kehittämään matkailuelinkeinoa:
painopisteitä ovat matkailuyrittäjyys pohjoisuuden hyödyntäminen tuotekehityksessä,
ympäristön ja laadun hallinta ja markkinointi. Tutkinto tarjoaa monipuolisen tartuntapinnan elämysteollisuuteen.

140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

AMMATTIOPINNOT

70 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot

30 ov

Pakolliset ammattiopinnot

30 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

30 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA
OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ
KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

YHT.
OV

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

40
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

Koulutusohjelman perusopinnot

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

30

MATKAILUN PERUSTEET
Matkailu ilmiönä
Matkailumaantieto
Travel Behavior
Kansantalous

22501A
22501B
22501C
22503C

11
3
3
2
3

1 kl
1 kl
1 kl
1 kl

MATKAILUTYÖ
Matkailupalvelut

2251A

5
5

1 sl

TYÖVÄLINEOPINNOT
Tietotekniikan perusteet
Projektinhallinta ja toteutus

22501D
2253G

6
4
2

1 sl
1 kl

8

1 lv

KIELIOPINNOT

AMMATTIOPINNOT

70

MATKAILUYRITTÄJYYS
Yritystoiminta
Sopimusoikeus ja alan erityislainsäädäntö
Henkilöstöhallinto
Yritysviestintä
Taloushallinto
Kannattavuussuunnittelu ja rahoitus

2252E
2253A
22503E
2253F
2252C
22503D

20
3
3
4
2
2
6

2 sl
2 kl
2 kl
2 kl
2 sl
2 kl

PAIKALLISET RESURSSIT
Luonnontuntemus
Luonnonantimet ja maastoruokailu
Liikuntapalvelut

2217A
2270B
2270C

5
2
1
2

2 sl
3 sl
2 kl

MATKAILUMARKKINOINTI
Markkinoinnin perusteet
Matkailupalveluiden markkinointi
Asiakassuhteiden hallinta
Markkinointiviestinnän johtaminen

22502B
22503B
22508A
2258B

Markkinointitutkimus
Markkinoinnin strateginen suunnittelu

2257D
2257C

14
2
2
2
3
2
3

1 kl
2 sl
2 sl
3 sl
3 sl
3 kl
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MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA
TUOTESUUNNITTELU JA LAADUNHALLINTA
Tuotesuunnittelu
Laadunhallinta
KIELIOPINNOT JA VIERAAT KULTTUURIT
Vieraiden kulttuurien tuntemus
Kieliopinnot

2256D
2256E

10
5
5

2 sl & 3 sl
3 sl

2257A

11
2
9

2000A
2000B
2000C
2000J
2000H
2000I

2
1
2
1
1
1

1 kl
1 kl
2 kl
3 sl

2001A
2001B
2001C
2001J

1 sl
1 sl
2 sl
2 sl
3 kl

0005E
2115G
2001I

2
1
2
2
1
1
1
1

SAKSA
Geschäftlich in Deutschland
Auf der Messe
Geschäftskommunikation
Herzlich willkommen !
Wiederholungskurs Deutsch

2002A
2002B
2002C
2002D
2002J

2
1
2
1
1

RANSKA
Français commercial
Français pratique du commerce
Français de la communication commerciale
La Laponie

2003A
2003B
2003C
2003D

2
1
2
1

VENÄJÄ
Liikevenäjän perusteet
Suullinen liikevenäjä
Venäjän liikeviestintä
Arkipäivän venäjä

2004A
2004B
2004C
2004D

2
1
2
1

ESPANJA
El español de los servicios turísticos

2005A

2

3 sl

Kieliopinnot
RUOTSI
Välkommen ombord
På tal om turism
Svensk affärskommunikation
Lappland
Att göra business
Stödkurs i svenska
ENGLANTI
Have a nice trip
Let’s speak about tourism
English Business Communication
Lapland
Writing an Abstract
All Alive – discussion group
Business Administration English
Supportive course of English

Vapaasti valittavat opinnot

10

Kieliopinnot
Muut vapaasti valittavat opinnot

3
7

HARJOITTELU
Tutustuminen alaan
Joulusesonki
Syventävä harjoittelu

20
2250A
2250B
2250C

7
3
10

1lv - 2 lv
1 sl
3 kl
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MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA
OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö

10
2251D

10

3 – 4 lv

Kypsyysnäyte
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MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA
PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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

OPINTOKOKONAISUUS
MATKAILUN PERUSTEET
11 ov 1 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii analysoimaan matkailua ilmiönä: hän perehtyy matkailuelinkeinon historiaan sekä yhteiskunnallisiin, taloudellisiin
ja kulttuurisiin vaikutuksiin. Opiskelija hallitsee erilaiset matkailuorganisaatiot ja pohjoissuomalaisten matkailuyritysten toimintaympäristön.
Opiskelija omaksuu matkailumaantieteen
keskeiset käsitteet ja hallitsee eri matkailualueiden merkityksen elinkeinolle. Hän oppii
tunnistamaan matkailukäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Opiskelija oppii ymmärtämään kansantalouden keskeiset käsitteet ja kansantalouden
toimintatavan sekä maailmantalouden vaikutukset matkailuelinkeinon kannalta.
Opintojaksot
22501A
Matkailu ilmiönä
22501B
Matkailumaantieto
22501C
Travel Behavior
22503C
Kansantalous

3 ov

1 kl

3 ov

1 kl

2 ov

1 kl

3 ov

1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
MATKAILUTYÖ JA
TYÖVÄLINEOPINNOT 11 ov 1 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii matkatoimistotyön perustaidot. Hän tutustuu opas- ja ohjelmapalvelutehtäviin ja kansallisten ja kansainvälisten
kokousten ja kongressien järjestelyihin sekä
perehtyy majoitus- ja ravitsemisalaan osana matkailuelinkeinoa.
Opiskelija perehtyy tietotekniikan oppimisympäristöön. Hän hallitsee taulukkolaskentaohjelman käytön sekä tekstinkäsittelyn
perustoiminnot ja oppii laatimaan standardin mukaisia asiakirjoja.
Hän oppii projektitoiminnan perusteet ja niiden soveltamisen matkailuyritystoimintaan
sekä tutustuu Euroopan Unionin eri rahoitusmahdollisuuksiin hanketoiminnassa.
Opintojaksot
2251A
Matkailupalvelut
5 ov
22501D
Tietotekniikan perusteet 4 ov

1 sl
1 sl
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MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA
2253G
Projektin hallinta
ja toteutus

KIELIOPINNOT
1 lv

2 ov

1 lk

8 ov

AMMATTIOPINNOT
Ammattiopinnot sisältävät matkailuyrittäjyyden, paikallisten resurssien, matkailumarkkinoinnin, tuotesuunnittelun ja laadunhallinnan sekä kieliopintojen ja vieraiden kulttuurien opintokokonaisuudet. Ammattiopintojen
laajuus on yhteensä 70 ov.
Opintojaksoihin sisältyy kiinteä yhteistyö
matkailuyritysten kanssa: opiskelijat tekevät
koko opiskeluajan työelämän projekteja.

OPINTOKOKONAISUUS
MATKAILUYRITTÄJYYS
20 ov 1 lv – 2 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija asennoituu myönteisesti yrittäjyyteen ja perehtyy matkailualan yritystoimintaan.
Hän ymmärtää yritystoiminnan merkityksen
matkailualalle ja perehtyy taloudellisen toiminnan peruskäsitteisiin. Opiskelija oppii
näkemään matkailualan liiketoimintana ja
perehtyy alan yritystoiminnan tunnusmerkkeihin, toimintaprosessiin, toimintaympäristöön ja organisaatioihin.
Opiskelija hankkii matkailuyrityksessä tarvittavat suullisen, kirjallisen ja sähköisen viestinnän taidot.
Hän osaa kirjanpidon perusteet ja ymmärtää kirjanpidon merkityksen yritykselle.

Opiskelija hallitsee yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen perusteet ja laskentatoimen hyväksikäytön päätöksenteossa.
Opiskelija oppii budjetoimaan ja tekemään
rahoitusratkaisuja. Hän osaa suunnitella kilpailukykyisiä ja kannattavia matkailutuotteita.
Opintojaksot
2252E
Yritystoiminta
3 ov
2253A
Sopimusoikeus ja alan
erityislainsäädäntö
3 ov
22503E
Henkilöstöhallinto
4 ov
2253F
Yritysviestintä
2 ov
2252C
Taloushallinto
2 ov
22503D
Kannattavuussuunnittelu
ja rahoitus
6 ov

2 sl

2 kl
2 kl
2 kl
1 sl

2 kl

OPINTOKOKONAISUUS
PAIKALLISET RESURSSIT
5 ov 2 lv – 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii tuntemaan Lapin ja pohjoisten alueiden ympäristön erityispiirteet sen
luonnon omaleimaisuuden. Hän tuntee pohjoisten ekosysteemien toiminnan ja lajistoa
sekä pohjoiset luonnonilmiöt, maiseman erityispiirteet ja luontoon perustuvaa kulttuuria.
Opiskelija tuntee erilaisia luonnossa liikkumismuotoja. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa maastoretkiä. Opiskelija osaa hyödyntää
riistaa, kalaa ja keräilytuotteita matkailussa.
Hän osaa laittaa erityisesti tulistelu- ja eräruokia.
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MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA
Opiskelija osaa käyttää oppimiaan taitoja
matkailutuotteen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Opintojaksot
2217A
Luonnontuntemus
2270B
Luonnonantimet ja
maastoruokailu
2270C
Liikuntapalvelut

2 ov

2 sl

1 ov

3 sl

2 ov

2 kl

OPINTOKOKONAISUUS
MATKAILUMARKKINOINTI
20 ov 1 lv – 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen
markkinointiosaamisen merkityksen matkailuyrityksen menestystekijänä.
Opiskelija tuntee markkinoinnin keskeiset
käsitteet ja kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Hän saa valmiudet käyttää tehokkaasti nykyaikaisen markkinoinnin kilpailukeinoja.
Opiskelija oppii tekemään määrällisiä ja laadullisia markkinointitutkimuksia.
Opiskelija ymmärtää markkinoinnin suunnittelun tärkeyden menestyksekkään yritystoiminnan perustaksi ja oppii toteuttamaan
suunnitelmallista markkinointia koti- ja ulkomaan markkinoilla.
Opintojaksot
22502B
Markkinoinnin
perusteet
22503B
Matkailupalveluiden
markkinointi

22508A
Asiakassuhteiden
hallinta
2 ov
2258B
Markkinointiviestinnän
johtaminen
3 ov
2257D
Markkinointitutkimus
2 ov
2257C
Markkinoinnin strateginen
suunnittelu
3 ov

2 sl

3 sl
3 sl

3 kl

OPINTOKOKONAISUUS
TUOTESUUNNITTELU JA
LAADUNHALLINTA 10 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää kuvaansa matkailupalveluiden tuotesuunnitteluprosessista hyödyntämällä erityisesti pohjoisen luontoa ja
elinympäristöä. Hän oppii tuntemaan matkailuyrityksen ympäristön ja laadunhallintaan vaikuttavat keskeiset käsitteet ja asiat.
Opiskelijalle syntyy kokonaiskuva eri laatuja ympäristöjärjestelmistä ja laadun merkityksestä yrityksen kilpailutekijänä. Opiskelijalla on opintojakson jälkeen perusvalmiudet
toimia matkailuyrityksen laatutiimin vetäjänä.
Opintojaksot
2256D
Tuotesuunnittelu
2256E
Laadunhallinta

5 ov

2 sl & 3 sl

5 ov

3 sl

OPINTOKOKONAISUUS
KIELIOPINNOT JA
VIERAAT KULTTUURIT 11 ov
2 ov

2 ov

1 kl

2 lv

Tavoite ja sisältö
Opiskelija pystyy toimimaan kansainvälisessä ympäristössä joustavasti ja luontevasti.
Hän ymmärtää vieraista kulttuureista tulevia
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matkailijoita ja yhteistyökumppaneita sekä
pystyy huomioimaan heidän kulttuuriensa
erityispiirteet matkailutuotteiden suunnittelussa ja markkinoinnissa.

2257A
Vieraiden kulttuurien
tuntemus

2 ov

Kieliopinnot

9 ov

3 sl

KIELIOPINNOT
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla voi
opiskella ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, venäjää ja espanjaa. Ruotsin kieli on
toinen kotimainen kieli ja siksi kaikille pakollinen. Kieliopintoja kuuluu sekä perus- että
ammattiopintoihin.
Jos opiskelija on suorittanut aiemmin vähintään 4 ov:n laajuiset saksan, ranskan, venäjän ja espanjan opinnot, hän voi hakeutua
suoraan kyseisten kielten opintojaksoille (ks.
alla oleva opintojaksoluettelo). Opiskelija,
joka ei ole aikaisemmin opiskellut saksaa,
ranskaa, venäjää ja espanjaa, ohjataan
RAMKin yhteisissä opinnoissa tarjottaviin
kielen alkeis- ja jatko-opintojaksoille. (ks.
oppaan luku 3).
Tutkintoon kuuluvien kieliopintojen määrät
matkailun koulutusohjelmassa on vähintään
20 ov, vähintään 3 kieltä
ruotsi vähintään 6 ov
englanti/saksa vähintään 8 ov
saksa/englanti/ranska/venäjä/espanja
vähintään 6 ov

OPINTOKOKONAISUUS
RUOTSI
Opintojaksot
2000A
Välkommen ombord
2 ov
1 kl
2000B
På tal om turism
1 ov
1 kl
2000C
Svensk affärskommunikation
2 ov
2 kl
2000J
Lappland
1 ov
3 sl
2000H
Att göra business
1 ov
2000I
Stödkurs i svenska
1 ov

OPINTOKOKONAISUUS
ENGLANTI
Opintojaksot
2001A
Have a nice trip
2001B
Let’s speak
about tourism
2001C
English Business
Communication
2001J
Lapland
Writing an Abstract
0005E
All Alive –
discussion group
2115G
Business Administration
English
2001I
Supportive course
of English

2 ov

1 sl

1 ov

1 sl

2 ov

2 sl

2 ov
1 ov

2 sl
3 kl

1 ov

1 ov

1 ov
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OPINTOKOKONAISUUS
SAKSA
Opintojaksot
2002A
Geschäftlich in Deutschland
2002B
Auf der Messe
2002C
Geschäftskommunikation
2002D
Herzlich willkommen !
2002J
Wiederholungskurs Deutsch

OPINTOKOKONAISUUS
ESPANJA

2 ov

2 ov

1 ov
2 ov
1 ov
1 ov

OPINTOKOKONAISUUS
RANSKA
Opintojaksot
2003A
Français commercial
2003B
Français pratique du commerce
2003C
Français de la communication
commerciale
2003D
La Laponie

2 ov
1 ov

2 ov
1 ov

OPINTOKOKONAISUUS
VENÄJÄ
Opintojaksot
2004A
Liikevenäjän perusteet
2004B
Suullinen liikevenäjä
2004C
Venäjän liikeviestintä
2004D
Arkipäivän venäjä

Opintojaksot
2005A
El español de los
servicios turísticos

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
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 kotimaisesta tai ulkomaisesta ammattikorkeakoulusta, yliopistosta
tai sopimuksen mukaan muualta. Tutkintoon
voidaan myös hyväksilukea aikaisempia
opintoja. Koulutusohjelmavastaavan tulee
hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun kaikille
opiskelijoille yhteiset vapaasti valittavat
opinnot esitellään opinto-oppaan luvussa
kolme. Matkailun koulutusohjelman vapaasti valittavat opinnot esitellään sivulla 64.

2 ov
1 ov
2 ov
1 ov
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HARJOITTELU
Ohjattu työssä oppiminen on osa ammattitaidon hankkimista ja tukee tutkinnon tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija perehtyy
ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Työharjoittelu suoritetaan kolmena jaksona
matkailusesongit huomioon ottaen: 2) perusharjoittelujakso (7 ov) on 1. opiskeluvuoden kesänä. Sen tavoitteena on matkailualaan tutustuminen. 1) Joulusesongin harjoittelu tapahtuu 1. lukuvuoden jouluna (3
ov). Nämä jaksot voidaan suorittaa missä tahansa matkailuyrityksessä kotimaassa tai
ulkomailla.

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
Opinnäytetyössä 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.

Syventävä harjoittelu (10 ov) kuuluu kolmannen opiskeluvuoden kevään opintoihin.
Harjoittelu suoritetaan suuntautumisen mukaisissa työtehtävissä. On suositeltavaa,
että opiskelijan opinnäytetyö liittyy syventävän harjoittelun aihepiiriin.
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PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN
ROVANIEMEN
AMMATTIKORKEAKOULU
KOULUTUSOHJELMA
PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN
KOULUTUSOHJELMA
Opiskelussa painotetaan palvelun, tuotantoprosessien ja pohjoisen kulttuurin ymmärtämistä sekä korostetaan vahvaa ammatillista
osaamista ja tuotekehityksen tutkimusmenetelmien hallintaa, kansainvälisyyttä ja
vastuuta elinympäristöstä sekä jatkuvaa tietojen hankintaa ja taitojen kehittämistä. Koulutus antaa valmiudet toimia ruoka- ja puhdistuspalvelualojen suunnittelu-, tuotekehitys- ja johtotehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen
koulutusohjelma johtaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkintoon, restonomi (AMK).
Ravitsemis- ja talousala on nopeasti kehittyvä, ruoka- ja puhdistuspalvelualojen ammatillisia valmiuksia tuottava koulutusala.
Alalla työskentelevät tarvitsevat vankan,
ammatillisen perusosaamisen lisäksi hyvää
asiakaspalveluosaamista, valmiuksia toimia
yrittäjämäisesti ja taloudellisesti sekä kykyä
vastata alan kansainvälistymishaasteisiin.
Myös ympäristöosaaminen, luomu ja lähiruoka liittyvät alan kehittämiseen.
Kehittämisalueita alalla ovat palvelujen toteutus erilaisissa toimintaympäristöissä, laadun, kustannustietoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen sekä
toimitilojen huollossa ja hoidossa että ruokapalveluissa ja alan tuotekehitys- ja muut
kehittämistehtävät. Lappilaisten raaka-ainei-

den 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.
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
Ruokapalvelut
Antaa valmiuden suunnitella, tuottaa, kehittää ja johtaa ravitsemispalveluja erilaisissa
toimintaympäristöissä sekä suunnitella ja
kehittää elintarvikkeista tuotteita ympäristön
elinkeinoelämän kanssa ja sen 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

80 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Projektiopinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot

30 ov

Pakolliset ammattiopinnot

30 ov

PERUSOPINNOT

30 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

20 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN
KOULUTUSOHJELMA
OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ
KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

YHT.
OV

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

30
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

Koulutusohjelman perusopinnot

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

20

LUONNONTIETEET
Kemia
Fysiikka
Matematiikka
Tilastotiede
Tietotekniikan perusteet
Mikrobiologia

3221
3221A
3221G
3221C
3221D
3221E
3221F

9
1
1
1
2
2
2

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

KIELIOPINNOT
Suomen kieli
Ruotsi
Englanti

3222
3222A
3222B
3222C

7
2
2
3

1 sl, 2 sl
1 kl
1 kl

PALVELUALAN PERUSTEET
Orientoivat opinnot
Palvelutuotannon tutkimusmenetelmät
Asiakkaan kohtaaminen ja palveluympäristö

3223
3223A
3223C
3223D

4
1
1
2

1 sl
2 sl
1 sl

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot

80
30

PALVELUAJOJEN YRITYSTOIMINTA
Yrittäjyys ja yritystoiminta
Markkinointi
Yrityksen taloushallinnon perusteet
Työn kehittäminen ja työyhteisössä toimiminen
Henkilöstöhallinto ja johtaminen

3224
3224A
3224B
3224C
3224D
3224F

12
2
3
3
2
2

1 kl
2 kl
3 kl
2 sl
2 sl

RAVITSEMISPALVELUT
Ravitsemispalvelujen perusteet
Ravitsemustieto
Ruokapalvelut 1

3225
3225A
3225B
3225C

9
5
2
2

1 lv
1 kl
1 kl

PUHDISTUSPALVELUT
Toimitilapalveluiden perusteet
Puhtauspalvelut 1
Puhtauspalveluiden suunnittelun perusteet
Tekstiilit ja niiden hoito

3226
3226A
3226B
3226C
3226D

9
2
3
2
2

1 sl
1 kl
1 kl
1 sl
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Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot

30

RUOKAPALVELUT
Ruokapalvelut 2
Ruokapalvelujen laadunhallinta ja tuotekehitys
Ruokapalvelujen markkinointi, johtaminen ja kehittäminen
Fysiologia, erityisruokavaliot ja niiden tuotekehitys
Elintarvikekemia ja tuotekehityksen perusteet
Ruokapalvelualan englanti

3227
3227A
3227B
3227C
3227D
3227E
3227F

20
5
2
6
3
2
2

2 – 3 lv

TOIMITILAPALVELUT
Puhtauspalvelut 2
Sairaala- ja elintarviketilojen siivous
Majoitustilojen huolto
Työnohjaaminen
Siivoustyön tutkimus ja kehittäminen
Siivouksen organisointi ja atk-järjestelmät
Puhtauspalveluiden asiakaspalvelu ja markkinointi
Toimitilapalveluiden johtaminen

3228
3228H
3228A
3228B
3228C
3228I
3228E
3228F
3228G

20
4
3
2
2
2
3
2
2

2 – 3 lv

MUUT VAIHTOEHTOISET OPINNOT
Yrityksen taloushallinto ja juridiikka
Neuvonta- ja tuotetiedotus
Pellolta pöytään, luomua ja lähiruokaa
Juhlapalvelut
Elintarvikkeiden tuotekehitys ja jatkojalostus
Suomesta maailmalle – ruokakulttuuri meillä ja muualla
Bed and food – matkailuyrityksen ruoka- ja siivouspalvelut
Vauvasta vaariin – erityisryhmien ravitsemus ja ruokapalvelut
Laatutyöllä tuloksia, palveluyrityksen laadunhallinta
Kiinteistön huolto
Kotipalveluyrittäjyys

3229
3229A
3229B
3229C
3229D
3229E
3229F
3229G
3229H
3229I
3229L
3229M

10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3 lv

Projektiopinnot

3230

10

Vapaasti valittavat opinnot

3209

10

3220

20

RAMK:n vapaasti valittavat opinnot
Muut vapaasti valittavat opinnot

HARJOITTELU
Perusharjoittelu
Erikoistumisharjoittelu

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

3220A
3220B

3211
3211C

10
10

10

3 kl – 4 sl

10
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PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN
KOULUTUSOHJELMA
PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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
OPINTOKOKONAISUUS
3221
LUONNONTIETEET 9 ov
Tavoite ja sisältö
Luonnon peruselementtien ja –ilmiöiden
tunteminen ja hahmottaminen tärkeäksi
osaksi palvelualoilla tehtävän työn perusteiden ymmärtämistä ja työn kehittämistä
Opintojaksot
3221G
Fysiikka
3221B
Kemia

1 ov

1 kl

1 ov

1 kl

3221C
Matematiikka
3221D
Tilastotiede
3221E
Tietotekniikan
perusteet
3221F
Mikrobiologia

1 ov

1 sl

2 ov

2 sl

2 ov

1 sl

2 ov

1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
3222
KIELIOPINNOT 7 ov
Tavoite ja sisältö
Antaa valmiudet suulliseen ja kirjalliseen
viestintään, asiatekstin laatimiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen.
Opintojaksot
3222A
Suomen kieli
3222B
Ruotsi
3222C
Englanti

2 ov

1 sl, 2 sl

2 ov

1 kl

3 ov

1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
3223
PALVELUALOJEN PERUSTEET 4 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää palvelualojen yritystoiminnan merkityksen pohjoisten alueiden
kehityksen ylläpitäjänä ja edistäjänä. Hän
osaa toimia aktiivisesti ja innovatiivisesti työyhteisössä.
Opintojaksot
3223A
Orientoivat opinnot
3223C
Palvelutuotannon
tutkimusmenetelmät

1 ov

1 sl

1 ov

2 sl
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3223D
Asiakkaan kohtaaminen ja
palveluympäristö
2 ov

1 sl

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
3224
PALVELUALOJEN
YRITYSTOIMINTA 12 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden ja palvelualojen yritystoiminnan merkityksen pohjoisten alueiden kehityksen ylläpitäjänä ja edistäjänä. Hän hallitsee liiketoiminnan keskeiset osa-alueet. Opiskelija suhtautuu myönteisesti yrittäjyyteen ja osaa toimia aktiivisesti ja innovatiivisesti työyhteisössä. Hän
tuntee työelämän ja henkilöstöhallinnon
keskeiset toimintaperiaatteet ja ymmärtää
henkilöstövoimavarojen merkityksen työyhteisön toiminnan kehittämisen kannalta.
Opintojaksot
3224A
Yrittäjyys ja
yritystoiminta
2 ov
1 kl
3224B
Markkinointi
3 ov
2 kl
3224C
Yrityksen taloushallinnon
perusteet
3 ov
3 kl
3224D
Työn kehittäminen ja työyhteisössä
toimiminen
2 ov
2 sl
3224F
Henkilöstöhallinto ja
johtaminen
2 ov
2 sl

OPINTOKOKONAISUUS
3225
RAVITSEMISPALVELUT 9 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa perusvalmiudet erilaisten ateriapalvelujen tuottamiseen
Opintojaksot
3225A
Ravitsemispalvelujen
perusteet
3225B
Ravitsemustietous
3225C
Ruokapalvelut 1

5 ov

1 lv

2 ov

1 kl

2 ov

1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
3226
PUHDISTUSPALVELUT 9 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy toimitilapalveluiden
merkitykseen ja toimintaan yhteiskunnassa
ja erilaisissa asiakaskohteissa. Hän saa perusvalmiudet suunnitella ja tuottaa siivouspalveluja eri toimintaympäristöissä.
Opintojaksot
3226A
Toimitilapalveluiden
perusteet
2 ov
1 sl
3226B
Puhdistuspalvelut 1
3 ov
1 kl
3226C
Puhdistuspalveluiden suunnittelun
perusteet
2 ov
1 kl
3226D
Tekstiilit ja niiden hoito 2 ov
1 sl
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VAIHTOEHTOISET
SUUNTAUTUMISOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
3227
RUOKAPALVELUALA
20 ov 2 – 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija pystyy tuottamaan ruokapalveluja erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän
pystyy kehittämään työyhteisönsä toimintaa
ja ymmärtää laadunhallinnan ja tuotekehityksen merkityksen palveluita tuotettaessa.
Opintojaksot
3227A
Ruokapalvelut 2
5 ov
3227B
Ruokapalvelujen laadunhallinta ja
tuotekehitys
2 ov
3227C
Ruokapalvelujen markkinointi,
johtaminen ja kehittäminen
6 ov
3227D
Ravitsemusfysiologia, erityisruokavaliot
ja niiden tuotekehitys
3 ov
3227E
Elintarvikekemia ja elintarvikkeiden
tuotekehityksen perusteet
2 ov
3227F
Ruokapalvelualan englanti
2 ov

OPINTOKOKONAISUUS
3228
TOIMITILAPALVELUT
20 ov 2 – 3 lv
Tavoite ja sisältö
Antaa opiskelijalle valmiudet kehittää ja johtaa toimitila- ja siivouspalveluita erilaisissa
organisaatioissa. Erityistä huomiota kiinnite-

tään vuorovaikutteiseen asiakaspalveluun ja
henkilöstön yhteistyöhön.
Opintojaksot
3228H
Puhtauspalvelut 2
4 ov
3228A
Sairaala- ja
elintarviketilojen siivous
3 ov
3228B
Majoitustilojen huolto
2 ov
3228C
Työnohjaaminen
2 ov
3228I
Siivoustyön tutkimus
ja kehittäminen
2 ov
3228F
Siivouksen organisointi ja
atk-järjestelmät
3 ov
3228G
Puhtauspalveluiden asiakaspalvelu
ja markkinointi
2 ov
3228H
Toimitilapalveluiden johtaminen
2 ov

OPINTOKOKONAISUUS
3229
MUUT VAIHTOEHTOISET OPINNOT
10 ov 3 lv
Muihin vaihtoehtoisiin opintoihin kuuluu palvelutuotannon laajaa tehtäväkenttää
tukevia ja täydentäviä opintoja.
Opintojaksot
3229A
Yrityksen taloushallinto
ja juridiikka
3229B
Neuvonta- ja tuotetiedotus
3229C
Pellolta pöytään,
luomua ja lähiruokaa

5 ov
5 ov

5 ov
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3229D
Juhlapalvelut
5 ov
3229E
Elintarvikkeiden tuotekehitys
ja jatkojalostus
5 ov
3229F
Suomesta maailmalle – ruokakulttuuri
meillä ja muualla
5 ov
3229G
Bed and food – matkailuyrityksen
Ruoka- ja siivouspalvelut
5 ov
3229H
Vauvasta vaariin – erityisryhmien
ravitsemus ja ruokapalvelut
5 ov
3229I
Laatutyöllä tuloksia, palveluyrityksen
laadunhallinta
5 ov
3229L
Kiinteistön huolto
5 ov
3229M
Kotipalveluyrittäjyys
5 ov

PROJEKTIOPINNOT
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan ruoka- tai toimitilapalvelujen sektorilla. Hän harjoittelee taitojaan käytännön tilanteissa ja saa valmiuksia työelämän kanssa tehtävien projektien toteuttamiseen.

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
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. Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun kaikille
opiskelijoille yhteiset vapaasti valittavat
opinnot esitellään opinto-oppaan luvussa
kolme.
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PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN
KOULUTUSOHJELMA
HARJOITTELU
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.

OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
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.
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ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU
FYSIOTERAPIAN
KOULUTUSOHJELMA
FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA
Fysioterapian koulutusohjelmassa opiskelet
fysioterapian haastavaa ammattia varten.
Työskentelet kaiken ikäisten terveiden, sairaiden ja vammaisten ihmisten kanssa. Työpaikkasi tulee olemaan sairaalassa, terveyskeskuksessa, kuntoutuslaitoksessa julkisen tai yksityisen työnantajan palveluksessa sekä tietysti voit toimia myös itsenäisenä
yrittäjänä. Työpaikkasi voi olla yhtä hyvin
Utsjoella, Oslossa tai vaikkapa Lontoossa.
Fysioterapia perustuu fysioterapiatieteeseen, jonka tietopohja nousee ensisijaisesti
liikunta-, terveys-, lääke-, käyttäytymis- sekä
yhteiskuntatieteistä. Koulutuksesi sisältää
fysioterapian ammattiopintoja ja lisäksi harjoittelet mm. ihmissuhdetaitoja, vastuunottoa sekä ohjaus- ja opetustaitoja. Teknologian jatkuva ja nopea kehitys edellyttää sinulta myös erilaisten tutkimusmenetelmien
hallintaa ja kriittistä suhtautumista uuteen
tietoon.
Fysioterapeutilta vaaditaan oman motoriikan hallintaa ja manuaalista (käden taitojen)

herkkyyttä, jota myös opiskelun aikana harjoitellaan niin teoriassa kuin käytännössäkin. Tulet tarvitsemaan työssäsi tietoa ihmisen kehon toiminnasta, motorisesta ja liikunnallisesta kehityksestä sekä liikunnallisen harjoittelun ja liikkumattomuuden vaikutuksesta elimistöön. Fysioterapeuttina tutkit
asiakkaan liikkumis-, toiminta- ja työkykyä
sekä suunnittelet, toteutat ja arvioit terapian
vaikutuksia. Sinulla on myös hyvät mahdollisuudet opiskella näitä taitoja yhdessä Suomen ajanmukaisimmassa biomekaniikan laboratoriossa.
Fysioterapian opiskeluun sisältyy 50 ov käytännön harjoittelua, joka suoritetaan esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kouluissa tai kuntoutuslaitoksissa. Harjoittelua
voit suorittaa myös erilaisissa työelämän
projekteissa joko kotimaassa tai ulkomailla.
Fysioterapeutiksi opiskelu edellyttää sinulta
aktiivista ja vastuullista asennetta ja opintojasi tukevat nykyaikaiset tilat sekä ammattitaitoinen opetus ja ohjaus.
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140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

50 ov

Harjoittelu sisältyy perus- ja ammattiopintoihin
AMMATTIOPINNOT

90 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Sosiaali- ja terveysalan yhteiset ammattiopinnot

10 ov

Koulutusohjelman pakolliset ammattiopinnot

70 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

10 ov

Terveysalan yhteiset perusopinnot

10 ov

Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot

10 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ
KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H *

YHT.
OV

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

40
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

10

VIESTINTÄOPINNOT
Englanti
Ruotsi
Puheviestintä
Tietotekniikka

6701
6701A
6701B
6701C
6701D

4
1
1
1
1

1 sl
2 sl
2 sl
1 sl

TUKITIETEET
Matematiikka **, tai
Kemia ja Fysiikka **, tai
Psykologia **

6702
6702A
6702B
6702C

2
2
2
2

1 sl, 1 kl
1 sl, 1 kl
1 sl, 1 kl

JOHDANTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAAN
Sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteet
Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusala ***

6703
6703A
6703B

1
1
2

1 sl
1 kl

IHMINEN, YHTEISÖ JA YHTEISKUNTA
Sosiologia
Yhteiskuntatiede
Sosiaalipsykologia

6704
6704A
6704B
6704C

3
1
1
1

1 sl
1 sl
1 sl

Terveysalan yhteiset perusopinnot

10

IHMISEN KASVU JA KEHITYS
Psykologia ja kasvatustiede
Ravitsemus
Anatomia ja fysiologia

6705
6705A
6705B
6705C

3
1
1
1

1 kl
1 kl
1 sl

TURVALLINEN TYÖSKENTELY
Ammattietiikka
Mikrobiologia ja tautioppi
Ensiapu
Terveysliikunta
Harjoittelu, turvallisen työskentely ***

6706
6706A
6706B
6706C
6706D
6706E

7
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1

sl
sl
sl
sl
sl
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90

Koulutusohjelman perusopinnot
Kuntoutusalan ammatillisen toiminnan perusteet
Biomekaniikka
Fysioterapeuttisen tutkimisen perusteet
Motorinen kontrolli ja oppiminen
Kuntoutus
Harjoittelu

6201
6201A
6201B
6201C
6201D
6201E

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset ammattiopinnot
TUTKIVA PROJEKTITYÖSKENTELY
Projektityöskentely ja markkinointi
Tutkimustyön menetelmät
Alan talous ja yritystoiminnan perusteet
Moniammatillinen toiminta
Harjoittelu, tutkiva projektityöskentely

6707
6707A
6707B
6707C
6707D
6707E

6202A
6202B
6202C
6202E
6203
6203A
6203B
6203C
6203D
6203E
6203F
6203G
6203H

LUONNON- JA LÄÄKETIETEEN OPINNOT
Anatomia I
Anatomia II
Anatomia III
Lääketiede I
Lääketiede II
Liikuntafysiologia
Harjoittelu
ASIANTUNTIJUUS FYSIOTERAPIASSA
Hengityselimistön toimintaa tukeva fysioterapia
Sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa tukeva fysioterapia
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa tukeva fysioterapia
Keskus- ja ääreishermoston toimintaa tukeva fysioterapia
Geriatrinen fysioterapia
Psyykkisiä toimintoja tukeva fysioterapia
Harjoittelu I
Harjoittelu II
Harjoittelu III

Vapaasti valittavat opinnot

10
1
2
2
1
4

2 kl
2 kl- 3 sl
4 sl
3 sl
2kl-3sl

70
6202

TOIMINTAKYKYISYYDEN ARVIOINTI JA TERAPEUTTINEN
HARJOITTELU
Liikkuvuus
Lihastoiminta
Kestävyys
Taito
Psykososiaalinen toimintakyky
Termiset hoidot ja elektroterapia
Harjoittelu
Harjoittelu

RAMK:n vapaasti valittavat opinnot
Muut vapaasti valittavat opinnot

1 kl – 2 sl
1 kl
1 kl
1 kl
1 kl

90
80
10

Koulutusohjelman pakolliset ammattiopinnot
FYSIOTERAPIAN PERUSTEET
Johdatus fysioterapiaan
Johdatus alan tietoperustaan
Liikunta fysioterapeutin työvälineenä
Harjoittelu

10
2
1
2
1
4

7
1
1
1
4

1 sl
2 sl
1 kl
1 kl – 2 sl

21
2
3
1
1
1
2
5
6

2 sl
2 sl – 2 kl
2 kl
2 kl
4 sl
2 kl
2 sl
2 kl

6204A
6204B
6204C
6204D
6204E
6204F
6204G

8
1
1
1
1
1
1
2

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

6205
6205A
6205B
6205C
6205D
6205E
6205F
6205G
6205H
6205I

34
1
1
4
4
1
1
6
6
10

3 sl
3 sl
2kl-4sl
3kl- 4 sl
3 sl
4 sl
3 sl
3 kl
3kl-4sl

10

2 kl – 4 sl

6204
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OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

6708
6708A

10
10

2 kl-4 sl

* englanti ja ruotsi alan aikaisemman tutkinnon suorittaneille
** alan aikaisemman tutkinnon suorittaneille
*** ainoastaan ylioppilaille
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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.

YHTEISET
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6701
VIESTINTÄOPINNOT 4 ov 1 sl -1 kl
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 mikrotietokonetta ja tietoverkkoja henkilökohtaisina työvälineinä.

Opintojaksot
6701A
Englanti
6701B
Ruotsi
6701C
Puheviestintä
6701D
Tietotekniikka

1 ov

1 sl

1 ov

2 sl

1 ov

2 sll

1 ov

1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6702
TUKITIETEET 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.
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

OPINTOKOKONAISUUS
6703
JOHDANTO SOSIAALI- JA
TERVEYSALAAN 3 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 orientoi-
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tuu sosiaali- ja terveysalaan ja sen palvelujärjestelmän kehitykseen.
Opintojaksot
6703A
Sosiaali- ja terveyspolitiikan
perusteet
1 ov
6703B
Sosiaali-, terveys- ja
kuntoutusala
2 ov

1 sl

1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6704
IHMINEN, YHTEISÖ JA
YHTEISKUNTA 3 ov 1 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii analysoimaan ihmisen, yhteisön ja yhteiskunnan välisiä suhteita eri
tieteiden avulla. Hän muodostaa käsityksen
yhteiskunnan toiminnasta, siinä ilmenevistä
vuorovaikutussuhteista ja rakenteista. Hänelle syntyy näkemyksiä yhteiskunnallisen
todellisuuden erilaisista tulkinnoista. Hän
pystyy ymmärtämään yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Hän hahmottaa taloudellisen toiminnan osana yhteiskunnallista
toimintaympäristöä. Hän ymmärtää erilaisten ryhmien muodostumisen, niiden toiminnan sekä ryhmien keskinäiset suhteet yhteiskunnassa ja erilaisissa tilanteissa.
Opintojaksot
6704A
Sosiologia
6704B
Yhteiskuntatiede
6704C
Sosiaalipsykologia

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

YHTEISET
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6705
IHMISEN KASVU JA
KEHITYS 3 ov 1 sl - 1 kl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää ihmisen ja hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen kasvussa ja kehityksessä. Hän saa valmiuksia
yksilön persoonallisuuden ja identiteetin tukemiseen eri elämän vaiheissa. Hän täydentää tietojaan ihmisen rakenteesta ja toiminnasta sekä eri elintoimintojen välisistä keskinäisistä suhteista. Lisäksi hän vahvistaa
tietoperustaansa ravinnon merkityksestä ihmisen hyvinvoinnin lisääjänä ja sairauksien
ennalta ehkäisijänä.
Opintojaksot
6705A
Psykologia ja
kasvatustiede
1 ov
6705B
Ravitsemus
1 ov
6705C
Anatomia- ja fysiologia 1 ov

1 kl
1 kl
1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6706
TURVALLINEN
TYÖSKENTELY 7 ov 1 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija omaksuu toimintaansa turvallisen
työskentelyn periaatteen asiakkaan sisäisen
ja ulkoisen turvallisuuden varmistamiseksi
ja oman työkyvyn ylläpitämiseksi.
Opintojaksot
6706A
Ammattietiikka

1 ov

1 sl
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6706B
Mikrobiologia ja
tautioppi
6706C
Ensiapu
6706D
Terveysliikunta
6706E
Harjoittelu, turvallinen
työskentely

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

3 ov

1 sl

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6201
KUNTOUTUSALAN AMMATILLISEN
TOIMINNAN PERUSTEET
10 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 terapian suunnittelussa ja seurannassa. Opiskelija on selvillä motorisen
kehityksen etenemisestä primitiivisestä, kokonaisvaltaisesta motoriikasta kohti kontrolloitua, eriytynyttä liikkumista. Hän tietää
motorisen oppimisen ja kontrollin teoriat ja
ymmärtää niiden merkityksen liikkeen kontrollin ja ohjauksen yhteydessä. Opiskelija
tietää fysioterapeuttisen tutkimisen perusteet. Opiskelija tuntee kuntoutusjärjestelmät
ja niiden toiminnan
Opintojaksot
6201A
Biomekaniikka

2 ov

1 kl - 2 sl

6201B
Fysioterapeuttisen tutkimisen
perusteet
1 ov
6201C
Motorinen kontrolli ja
oppiminen
2 ov
6201D
Kuntoutus
1 ov
6201E
Harjoittelu
4 ov

1 kl

1 kl
1 kl
1 kl

AMMATTIOPINNOT
PAKOLLISET
AMMATTIOPINNOT
SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN YHTEISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6707
TUTKIVA
PROJEKTITYÖSKENTELY 10 ov
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. Hän opettelee projektin hallintaa sekä tiimityöskentelyä ja verkostoitumista. Moniammatilliset projektit nähdään oppimistapoina,
joissa opiskelija harjaantuu tutkivaan työskentelyyn. Projektityöskentelyssä opiskelija
omaksuu lisäksi alan yrittäjyyttä ja taloudellisen toiminnan perusteita sekä harjoittelee
oman osaamisensa tuotteistamista ja markkinointia.
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Opintojaksot
6707A
Projektityöskentely ja
markkinointi
1 ov
6707B
Tutkimustyön
menetelmät
2 ov
6707C
Alan talous ja yritystoiminnan
perusteet
2 ov
6707D
Moniammatillinen
toiminta
1 ov
6707E
Harjoittelu, tutkiva
projektityöskentely
4 ov

2 kl

2 kl - 3 sl

4 sl

Opintojaksot
6202A
Johdatus fysioterapiaan
6202B
Johdatus alan
tietoperustaan
6202C
Liikunta fysioterapeutin
työvälineenä
6202E
Harjoittelu

1 ov

1 sl

1 ov

2 sl

1 ov

1 kl

4 ov

1 kl - 2 sl

3 sl

2 kl - 3 sl

KOULUTUSOHJELMAN
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6202
FYSIOTERAPIAN PERUSTEET
7 ov 1 kl - 2 sl
Tavoite ja sisältö
Tarkoituksena on perehtyä fysioterapeutin
ammatin kehitykseen ja muotoutumiseen
sekä luoda kokonaiskuva fysioterapiasta
työnä ja ammattina sosiaali-, terveys- ja
kuntoutusjärjestelmässä sekä yleensä yhteiskunnassa. 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. Tavoitteena on
perehtyä liikunnan mahdollisuuksiin ja ohjaamiseen toimintakykyisyyden edistämisessä. Opiskelija harjaantuu ryhmien vetämiseen.

OPINTOKOKONAISUUS
6203
TOIMINTAKYKYISYYDEN ARVIOINTI
JA TERAPEUTTINEN HARJOITTELU
21 ov 2 sl - 2 kl
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 toimintaja 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.
Opintojaksot
6203A
Liikkuvuus

2 ov

2 sl
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6203B
Lihastoiminta
6203C
Kestävyys
6203D
Taito
6203E
Psykososiaalinen
toimintakyky
6203F
Termiset hoidot ja
elektroterapia
6203G
Harjoittelu
6203H
Harjoittelu

3 ov

2 sl - 2 kl

1 ov

2 kl

1 ov

2 kl

1 ov

4 sl

2 ov

2 kl

5 ov

2 sl

6 ov

2 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6204
LUONNON- JA LÄÄKETIETEEN
OPINNOT 8 ov
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee ihmisen kehon rakenteen,
verenkierron 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.

Opintojaksot
6204A
Anatomia I
6204B
Anatomia II
6204C
Anatomia III
6204D
Lääketiede I
6204E
Lääketiede II
6204F
Liikuntafysiologia
6204G
Harjoittelu

1 ov

1 sl

1 ov

1 kl

1 ov

2 sl

1 ov

2 sl

1 ov

3 kl

1 ov

3 sl

2 ov

1 kll

OPINTOKOKONAISUUS
6205
ASIANTUNTIJUUS
FYSIOTERAPIASSA 34 ov 2 sl - 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
6205A
Hengityselimistön
toimintaa tukeva ft
1 ov
6205B
Sydän- ja verenkiertoelimistön
toimintaa tukeva ft
1 ov

3sl

3 sl
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6205C
Tuki- ja liikuntaelimistön
toimintaa tukeva ft
4 ov
6205D
Keskus- ja ääreishermoston
toimintaa tukeva ft
4 ov
6205E
Ikääntyvän ihmisen toiminta
kykyä tukeva ft
1 ov
6205F
Psyykkisiä toimintoja
tukeva ft
1 ov
6205G
Harjoittelu I
6 ov
6205H
Harjoittelu II
6 ov
6205I
Harjoittelu III
10 ov

OPINNÄYTETYÖ JA
3 kl - 4 sl

KYPSYYSNÄYTE

3 kl - 4 sl

Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallin tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.

3 sl

3 sl
3 sl
3 kl
3 kl - 4 sl

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.

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT

HARJOITTELU

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.

Harjoittelu sisältyy opintoihin. Harjoittelun
kesto on 50 ov. Harjoittelu on toimimista erilaisissa oppimisympäristöissä, väestön parissa, työelämässä ja erilaisissa projekteissa.

Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta,
yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksi lukea
aikaisempia opintoja. Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opintojaksot esitellään
opinto-oppaan luvussa kolme.
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AMMATTIKORKEAKOULU
HOITOTYÖN
HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA
Yhteiskunnan muuttuvat tarpeet, kansainvälinen yhteistyö ja erityisesti Lapin olosuhteet
on otettu lähtökohdiksi Rovaniemen ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita
laajaa moniammatillista osaamista edellyttäviin terveysalan tehtäviin. Lisäksi tavoitteena on tukea opiskelijan kokonaispersoonallisuuden ja luovuuden, tieteellisen ja kriittisen ajattelun, käytännön taitojen, elinikäisen oppimisen sekä tutkivan työskentelytavan kehittymistä.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto;
sairaanhoitaja (AMK)
Terveydenhoitotyön
suuntautumisvaihtoehto;
terveydenhoitaja (AMK)

Hoitotyön koulutusohjelmassa opiskelet sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi.
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitajana työskentelet yhdessä eriikäisten asiakkaiden/potilaiden kanssa, jolloin hoitotyön asiantuntijana vastaat heidän
turvallisesta hoitamisestaan. Hoitamisen
lähtökohtana on luoda turvallinen ja lämmin
hoitosuhde potilaan kanssa. Hoitosuhteessa korostuvat luottamuksellisuus ja vastuullisuus. Hoitotyössä tarvitset vankan eettisen
arvoperustan ja eri tieteenalojen teoriatietoja. Potilaan hoitaminen vaatii sairaanhoitajalta hyvää ja laadukasta suunnittelu-, ohjaus- ja kädentaitoa sekä hoito- ja tutkimusmenetelmien hallintaa. Sairaanhoitajana
vastaat hoitotyön kehittämisestä sekä laadukkaasta hoitotyöstä.

Toimit hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä. Sairaanhoitajana hoidat
myös eri kulttuureista tulevia ihmisiä, jolloin
tarvitset laaja-alaista kulttuuritietoutta sekä
kielitaitoa. Sairaanhoitajana työskentelet
sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai hoitokodeissa - joko julkisen tai yksityisen työnantajan palveluksessa. Yhä laajeneva kolmas sektori tarjoaa myös sinulle erilaisia
työmahdollisuuksia.
Sairaanhoitajan opintoihin kuuluu sekä teoriaopintoja että harjoitteluun liittyviä opintoja yhteensä 140 opintoviikkoa. Teoriaopinnot
sisältävät mm. viestintään, hoitotyöhön, vieraisiin kieliin, yrittäjyyteen, informaatioteknologiaan sekä tutkimus- ja projektityöhön
liittyviä opintoja. Osa teoriaopinnoistasi on
ohjattua ja tuettua itsenäistä opiskelua, jolloin suoritat opintojasi esim. laatimalla hoitotyöhön liittyviä tehtäviä yksin tai opiskelukaverisi kanssa. Itsenäisessä opiskelussa
korostuu omatoimisuus ja itseohjautuvuus.
Hoitotyön käytännöntaitoja harjoittelet mm.
sairaaloissa, terveyskeskuksissa, hoitokodeissa sekä kodeissa. Harjoittelun osuus
opinnoistasi on 50 opintoviikkoa. Osan teoriaopinnoista sekä harjoittelusta voit suorittaa ulkomailla. Opinnoista 10 opintoviikkoa
on hoitotyöhön liittyviä projektiopintoja, mitkä mahdollistavat ja monipuolistavat yhteistyötä työelämän kanssa. Voit valita 10 opintoviikkoa vapaavalintaisia opintoja, jotka tukevat kasvuasi sairaanhoitajaksi. Opintojen
aikana voit suuntautua valintasi mukaan
mielenterveystyöhön, äkillisesti sairastuneiden, ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden hoitotyöhön tai terveyden edistämiseen.
Opintojen alussa tutorisi laatii Sinun kanssasi oman henkilökohtaisen opintosuunni-
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telman, jolloin varmistuu, että tulevana sairaanhoitajana Sinulla on hyvä teoreettinen
pohja sekä käytännön taidot potilaan hoitamiseen hänen eri elämän vaiheissa.

Terveydenhoitaja
Terveydenhoitajan koulutus perustuu sairaanhoitajakoulutukseen ja antaa näin valmiudet toimia sekä sairaanhoitajana että
terveydenhoitajana.
Terveydenhoitajana
työsi tavoitteena on terveyden edistäminen,
sairauksien ennaltaehkäisy sekä varhainen
toteaminen ja hoito. Terveydenhoitaja toimii
väestön parissa erilaisissa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden esim. perhettä suunnittelevien, raskaana olevien, lasten, nuorten, työikäisten sekä erilaisten yhteisöjen
kanssa.
Terveyden edistämistyössä autat ihmisiä
löytämään heidän omat voimavaransa. Terveydenhoitaja opastaa yksilöitä, ryhmiä ja
yhteisöjä vaikuttamaan ympäristönsä ja yhteisönsä terveyteen. Terveydenhoitaja työskentelee sekä itsenäisesti että moniammatillisissa työryhmissä. Terveydenhoitajana
vastaat terveydenhoitotyön johtamisesta ja
kehittämisestä sekä osallistut ja vaikutat yhteiskunnassa käytävään terveydenhoitotyötä koskevaan keskusteluun.

liittyviä yhteensä 160 opintoviikkoa. Opintojen alussa laadit tutorisi ohjauksessa oman
henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka
sisältää mm. viestintään, hoitotyöhön, terveydenhoitotyöhön, vieraisiin kieliin, yrittäjyyteen, informaatioteknologiaan sekä tutkimus- ja projektityöhön liittyviä opintoja. Osa
teoriaopinnoista on ohjattua ja tuettua itsenäistä opiskelua, jolloin suoritat opintojasi
esim. laatimalla hoitoyöhön liittyviä tehtäviä
yksin tai pienryhmissä. Itsenäisessä opiskelussa korostuu omatoimisuus ja itseohjautuvuus. Terveydenhoitotyön taitoja harjoittelet mm. sairaaloissa, neuvoloissa, kouluissa, kodeissa sekä työpaikoilla. Ohjatun harjoittelun osuus opinnoistasi on n. 50 opintoviikkoa. Osan teoriaopinnoista sekä harjoittelusta voit suorittaa ulkomailla. Opinnoista
10 opintoviikkoa on hoitotyöhön liittyviä projektiopintoja, mitkä mahdollistavat ja monipuolistavat yhteistyötä työelämän kanssa.
Voit valita 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia opintoja, jotka tukevat kasvuasi sairaanhoitajajaksi/terveydenhoitajaksi

Terveydenhoitajan opintoihin kuuluu sekä
teoriaopintoja että ohjattuun harjoitteluun
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140/160 ov
OPINNÄYTETYÖ
AMMATTIOPINNOT

10 ov
90/110 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

20 ov

Sosiaali- ja terveysalan yhteiset ammattiopinnot

10 ov

Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset
ammattiopinnot

50/70 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Hoitotyön koulutusohjelman perusopinnot

10 ov

Terveysalan koulutusohjelmien yhteiset opinnot

10 ov

Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmien
yhteiset opinnot

10 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov

HARJOITTELU

50/57 ov

Harjoittelu sisältyy perus- ja ammattiopintoihin
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OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ
KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H *

YHT.
OV

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

40
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

10

Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot
VIESTINTÄOPINNOT
Englanti
Ruotsi
Puheviestintä
Tietotekniikka

6701
6701A
6701B
6701C
6701D

4
1
1
1
1

1 kl
1 kl
1 kl
1 sl

TUKITIETEET
Matematiikka **, tai
Kemia ja Fysiikka **, tai
Psykologia **

6702
6702A
6702B
6702C

2
2
2

1 sl, 1 kl
1 sl, 1 kl
1 sl, 1 kl

JOHDANTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAAN
Sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteet
Sosiaali- ja terveys- ja kuntoutusala ***

6703
6703A
6703B

3
1
2

1 sl
1 kl

IHMINEN, YHTEISÖ JA YHTEISKUNTA
Sosiologia
Yhteiskuntatiede
Sosiaalipsykologia

6704
6704A
6704B
6704C

3
1
1
1

1 sl
1 sl
1 sl

Terveysalan yhteiset perusopinnot

10

IHMISEN KASVU JA KEHITYS
Psykologia ja kasvatustiede
Ravitsemus
Anatomia ja fysiologia

6705
6705A
6705B
6705C

3
1
1
1

1 kl
1 kl
1 sl

TURVALLINEN TYÖSKENTELY
Ammattietiikka
Mikrobiologia ja tautioppi
Terveysliikunta
Ensiapu
Harjoittelu, turvallinen työskentely ***

6706
6706A
6706B
6706C
6706D
6706E

7
1
1
1
1
3

1
1
2
1
1

sl
sl
sl
sl
sl
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Koulutusohjelman perusopinnot

10

HOITOTYÖN PERUSTEET
Hoitotyön tietoperusta
Omvårdnadsplanering
Transcultural nursing

6301
6301A
6301B
6301C

10
2
1
1

1 sl
2 sl
2 kl

LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
Diagnostiset tutkimukset
Anatomia ja fysiologia
Farmakologia
Harjoittelu, hoitotyön perusteet

6301D
6301E
6301F
6301G

1
1
1
3

1 sl
1 kl
1 kl
1 kl

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset ammattiopinnot
TUTKIVA PROJEKTITYÖSKENTELY
Projektityöskentely ja markkinointi
Tutkimustyön menetelmät
Alan talous ja yritystoiminnan perusteet
Moniammatillinen toiminta
Harjoittelu, tutkiva projektityöskentely

90/110
60/80
10
6707
6707A
6707B
6707C
6707D
6707E

Koulutusohjelman ammattiopinnot

10
1
2
2
1
4

2 kl
2 kl
3 sl
3 sl
3 sl

50

HOITOTYÖN PERUSTAIDOT
Ikääntyvien hoitotyö
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääketieteelliset opinnot
Geriatria, gerontologia, sisätautioppi ja neurologia
Harjoittelu, ikääntyvien hoitotyö

6302
6302A
6302B

12
3
1

1 kl
1 sl

6302C
6302D

2
6

2 sl
2 sl

OHJAAVA HOITOTYÖ
Terveydenhoitotyön perusteet
Lasten- ja nuorten hoitotyö
Aikuisten hoitotyö
Lääketieteelliset opinnot
Kirurgia ja anestesiologia
Kansanterveystiede ja infektiotaudit
Synnytys- ja naistentautioppi, lastentautioppi
Harjoittelu, terveydenhoitotyön perusteet
Harjoittelu, lasten, nuorten ja aikuisen hoitotyö

6303
6303A
6303B
6303C

25
3
1
3

2 kl
2 kl
1 kl,2sl

6303D
6303E
6303F
6303G
6303H

1
1
1
6
9

2 sl
2 kl
2 kl
2 kl
2 sl, 2 kl

TUKEVA JA ARVIOIVA HOITOTYÖ
Mielenterveystyön perusteet
Kriittisesti sairaan ja kuolevan potilaan hoitotyö
Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen
Lääketieteelliset opinnot
Kliininen psykologia ja psykiatria
Harjoittelu, mielenterveystyö
Harjoittelu, kriittisesti sairaan hoitotyö

6304
6304A
6304B
6304C

13
1
1
1

3 sl
3 sl
4 sl

6304D
6304E
6304F

1
6
3

3 sl
3 sl
3 sl

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
TERVEYDENHOITOTYÖ tai
Yhteisön ja perheen terveydenhoitotyö
Avosairaanhoito, kotihoito ja vanhustyö
Lääketieteellisiä erilliskysymyksiä
Ympäristön terveys, tartuntatautien ehkäisy ja työterveys
Harjoittelu terveydenhoitotyö

20
6305
6305G
6305H
6305D
6305I
6305J

20
4
2
1
3
10

3 kl, 4 sl
3 kl
3 kl
4 sl
3 kl, 4 sl
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6306

20

AKUUTTI HOITOTYÖ, tai
Akuutin hoitotyön tutkimus ja kehittäminen
Lääketieteen erilliskysymykset
Äkillisesti ja vakavasti sairastuneen potilaan hoitotyön
syventävät opinnot
Syventävä harjoittelu, akuutti hoitotyö

6306A
6306B
6306C

2
1
7

4 sl
3 kl
3 kl, 4 sl

6306D

10

3 kl, 4 sl

MIELENTERVEYSTYÖ, tai
Lasten ja nuorten mielenterveystyö
Yksilön, ryhmän ja perheen mielenterveystyö
Mielenterveystyön auttamismenetelmät
Kuntoutus
Mielenterveystyön tutkimus ja kehittäminen
Lääketieteen erilliskysymyksiä
Syventävä harjoittelu, mielenterveystyö

6306E
6306F
6306G
6306H
6306I
6306J
6306K

1
3
2
1
2
1
10

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

6306L

2

4 sl

6306M
6306N

1
7

3 kl
3 kl, 4 sl

6306O

10

3 kl, 4 sl

6305
6305K
6305L
6305M
6305N

20
7
4
2
7

4 kl
4 kl
4kl
4 kl
4 kl

10

2 kl – 4 sl

IKÄÄNTYVIEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN HOITOTYÖ
Ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden hoitotyön tutkimus ja
kehittäminen
Lääketieteen erilliskysymykset
Ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden hoitotyön syventävät
opinnot
Syventävä harjoittelu, ikääntyvien- ja pitkäaikaissairaiden
hoitotyö
AMMATTIOPINNOT/TERVEYDENHOITAJA
TERVEYDENHOITAJAN TYÖ
Yksilö, -perhe ja yhteisökeskeinen terveydenhoitotyö
Terveydenhoitotyön tutkimus, kehittäminen ja opinnäytetyö
Terveydenedistämisen erilliskysymyksiä
Harjoittelu, yhteisökeskeinen terveydenhoitajan työ

Vapaasti valittavat opinnot ****
RAMK:n vapaasti valittavat opinnot
Muut vapaasti valittavat opinnot

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

6708
6708A

10
10

2 kl – 4 sl

* englanti ja ruotsi alan aikaisemman tutkinnon suorittaneille
** alan aikaisemman tutkinnon suorittaneille
*** ainoastaan ylioppilaille
**** aikaisemman alan tutkinnon suorittaneet valitsevat vähintään 3 ov harjoittelua
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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.

SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN
KOULUTUSOHJELMIEN
YHTEISET PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6701
VIESTINTÄOPINNOT 4 ov 1 lk
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 valmi-

udet käyttää mikrotietokonetta ja tietoverkkoja henkilökohtaisina työvälineinä.
Opintojaksot
6701A
Englanti
6701B
Ruotsi
6701C
Puheviestintä
6701D
Tietotekniikka

1 ov

1 kl

1 ov

1 kl

1 ov

1 kl

1 ov

1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6702
TUKITIETEET 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.
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

OPINTOKOKONAISUUS
6703
JOHDANTO SOSIAALI- JA
TERVEYSALAAN 3 ov 1sl-1 kl
Tavoite ja sisältö
Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys
sosiaalipolitiikan kehityksestä, tavoitteista ja
merkityksestä suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisessa ja toteuttamisessa.
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Opiskelija hahmottaa terveyspolitiikan keskeiset ulottuvuudet ja niiden merkityksen
väestön hyvinvoinnissa. Opiskelija orientoituu sosiaali- ja terveysalaan ja sen palvelujärjestelmän kehitykseen.
Opintojaksot
6703A
Sosiaali- ja terveyspolitiikan
perusteet
1 ov
6703B
Sosiaali-, terveys- ja
kuntoutusala
2 ov

1 sl

1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6704
IHMINEN, YHTEISÖ JA
YHTEISKUNTA 3 ov 1 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii analysoimaan ihmisen, yhteisön ja yhteiskunnan välisiä suhteita eri
tieteiden avulla. Hän muodostaa käsityksen
yhteiskunnan toiminnasta, siinä ilmenevistä
vuorovaikutussuhteista ja rakenteista. Hänelle syntyy näkemyksiä yhteiskunnallisen
todellisuuden erilaisista tulkinnoista. Hän
pystyy ymmärtämään yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Hän hahmottaa taloudellisen toiminnan osana yhteiskunnallista
toimintaympäristöä. Hän ymmärtää erilaisten ryhmien muodostumisen, niiden toiminnan sekä ryhmien keskinäiset suhteet yhteiskunnassa ja erilaisissa tilanteissa.
Opintojaksot
6704A
Sosiologia
6704B
Yhteiskuntatiede
6704C
Sosiaalipsykologia

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

TERVEYSALAN
KOULUTUSOHJELMIEN
YHTEISET PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6705
IHMISEN KASVU JA
KEHITYS 3 ov 1 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää ihmisen ja hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen kasvussa ja kehityksessä. Hän saa valmiuksia
yksilön persoonallisuuden ja identiteetin tukemiseen eri elämän vaiheissa. Hän täydentää tietojaan ihmisen rakenteesta ja toiminnasta sekä eri elintoimintojen välisistä keskinäisistä suhteista. Lisäksi hän vahvistaa
tietoperustaansa ravinnon merkityksestä ihmisen hyvinvoinnin lisääjänä ja sairauksien
ennalta ehkäisijänä.
Opintojaksot
6705A
Psykologia ja
kasvatustiede
1 ov
6705B
Ravitsemus
1 ov
6705C
Anatomia- ja fysiologia 1 ov

1 kl
1 kl
1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6706
TURVALLINEN TYÖSKENTELY
7 ov 1 sl- 2sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija omaksuu toimintaansa turvallisen
työskentelyn periaatteen asiakkaan sisäisen
ja ulkoisen turvallisuuden varmistamiseksi
ja oman työkyvyn ylläpitämiseksi.
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Opintojaksot
6706A
Ammattietiikka
1 ov
6706B
Mikrobiologia ja tautioppi1 ov
6706C
Terveysliikunta
1 ov
6706D
Ensiapu
1 ov
6706E
Harjoittelu, turvallinen
työskentely
3 ov

1 sl
1 sl
2 sl
1 sl

1 sl
1 kl
1 kl

1 kl

1 sl

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6301
HOITOTYÖN PERUSTEET
10 ov 1 sl - 2 kl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee hoitotyön keskeiset eettiset ja teoreettiset lähtökohdat ja toimintaperiaatteet. Hän harjoittelee asiakassuhteen
luomista hoitotyössä. Hän perehtyy monikulttuuriseen hoitotyöhön ja harjaantuu alan
ruotsin ja englannin kielessä.
Opiskelija saa riittävän luonnontieteellisen
perustan ja soveltaa sitä ammattiopinnoissaan sekä syventää siten ammatinhallintaansa. Hän perehtyy erilaisiin diagnostisiin
tutkimuksiin, farmakologiaan ja syventää tietojaan ihmisen rakenteesta ja toiminnasta.
Opintojaksot
6301A
Hoitotyön tietoperusta
6301B
Omvårdnadsplanering
6301C
Transcultural nursing

Luonnontieteelliset opinnot
6301D
Diagnostiset
tutkimukset
1 ov
6301E
Anatomia ja fysiologia 1 ov
6301F
Farmakologia
1 ov
6301G
Harjoittelu, hoitotyön
perusteet
3 ov

2 ov

1 sl

1 ov

2 sl

1 ov

2 kl

AMMATTIOPINNOT
SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN
KOULUTUSOHJELMIEN
YHTEISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6707
Tutkiva projektityöskentely
10 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. Hän opettelee projektin hallintaa sekä tiimityöskentelyä ja verkostoitumista. Moniammatilliset projektit nähdään oppimistapoina,
joissa opiskelija harjaantuu tutkivaan työskentelyyn. Projektityöskentelyssä opiskelija
omaksuu lisäksi alan yrittäjyyttä ja taloudellisen toiminnan perusteita sekä harjoittelee
oman osaamisensa tuotteistamista ja markkinointia.
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Opintojaksot
6707A
Projektityöskentely ja
markkinointi
1 ov
6707B
Tutkimustyön
menetelmät
2 ov
6707C
Alan talous ja yritystoiminnan
perusteet
2 ov
6707D
Moniammatillinen
toiminta
1 ov
6707E
Harjoittelu, tutkiva
projektityöskentely
4 ov

6303D
Harjoittelu, ikääntyvien
hoitotyö
6 ov

2 sl

2 kl

2 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6303
OHJAAVA HOITOTYÖ
25 ov 1 kl - 2 kl

3 sl

3 sl

3 sl

KOULUTUSOHJELMAN
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6302
HOITOTYÖN PERUSTAIDOT
12 ov 1 kl - 2 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee keskeiset hoitotyön perustaidot ja toteuttaa niitä turvallisesti ikääntyvien potilaiden hoitotyössä. Opiskelija hallitsee lääkehoidon periaatteet ja lääkelaskennan ja osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa.
Opintojaksot
6302A
Ikääntyvien hoitotyö
3 ov
1 kl
6302B
Lääkehoito- ja
lääkelaskenta
1 ov
1 sl
Lääketieteelliset opinnot
6303C
Geriatria, gerontologia, sisätautioppi
ja neurologia
2 ov
2 sl

Tavoite ja sisältö:
Opiskelija varmistaa hoitotyön perustiedot ja
-taidot ja ammattieettisen perustan kyetäkseen ohjaamaan asiakasta/potilasta yksilöllisesti. Ohjaavassa hoitotyössä opiskelija
harjoittelee asiakkaan /potilaan voimavarojen huomioonottamista hänen erilaisissa
elämäntilanteissa. Terveydenedistämistyössä ja hoitotyössä huomioidaan erityisesti
ravitsemus- ja liikuntaneuvonta, seksuaaliterveyden tukeminen ja infektioiden ehkäisy.
Opintojaksot
6303A
Terveydenhoitotyön
perusteet
3 ov
6303B
Lasten ja nuorten
hoitotyö
1 ov
6303C
Aikuisten hoitotyö
3 ov
Lääketieteelliset opinnot
6303D
Kirurgia ja anestesiologia1 ov
6303E
Kansanterveystiede
ja infektiotaudit
1 ov
6303F
Synnytys- ja naistentautioppi,
lastentautioppi
1 ov
6303G
Harjoittelu, terveydenhoitotyön
perusteet
6 ov

2 kl

2 kl
1 kl - 2 sl

2 sl

2 kl

2 kl

2 sl
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6303H
Harjoittelu, lasten, nuorten ja
aikuisen hoitotyö
9 ov

2 sl, 3 kl

VAIHTOEHTOISET
AMMATTIOPINNOT
Terveydenhoitotyö

OPINTOKOKONAISUUS
6304
TUKEVA JA ARVIOIVA HOITOTYÖ
13 ov 3 sl - 4 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hoitaa mielenterveysongelmaisia
ja kriittisesti ja vakavasti sairaita asiakkaita/
potilaita kokonaishoidon turvaamiseksi yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Hoitamisessa korostuu asiakas/potilas oman
elämänsä subjektina ja hoitajan ymmärtävä
lähestymistapa. Opiskelija saa valmiuksia
työyhteisön kehittämiseen.
Opintojaksot
6304A
Mielenterveystyön
perusteet
1 ov
6304B
Kriittisesti sairaan ja kuolevan
potilaan hoitotyö
1 ov
6304C
Hoitotyön johtaminen ja
kehittäminen
1 ov
Lääketieteelliset opinnot
6304D
Kliininen psykologia
ja psykiatria
1 ov
6304E
Harjoittelu:
mielenterveystyö
6 ov
6304F
Harjoittelu: kriittisesti
sairaan hoitotyö
3 ov

3 sl

3 sl

4 sl

3 sl

3 sl

3 sl

VAIHTOEHTOISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6305
TERVEYDENHOITOTYÖ
20 ov 3 sl, 4 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hallitsee erilaisia näkökulmia terveydenedistämisen tietoperustaan. Hän
ymmärtää terveydenhoitotyön yhteiskunnallisen ja päätöksenteon terveyspoliittisen
merkityksen. Opiskelija omaksuu kulttuurisen ja yhteisöllisen lähestymistavan terveydenhoitotyöhön ja perustaa toimintansa
moniulotteiselle terveyskäsitykselle. Opiskelija sisäistää tutkivan työotteen ja ammatin
arvoperustan omaan toimintaansa. Hän saa
perusvalmiudet toimia perhettä suunnittelevien, raskaana olevien ja lapsivuoteisten
sekä lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyvien terveyden edistämiseksi yhteistyössä
heidän kanssaan. Opiskelija saa valmiudet
suunnitella ja toteuttaa vanhustyötä, kotihoitotyötä sekä vastaanottotoimintaa. Hän
osallistuu ympäristön terveyden edistämiseen ja hallitsee rokotustoiminnan.
Opintojaksot
6305G
Yhteisön ja perheen
terveydenhoitotyö
4 ov
6305H
Avosairaanhoito/kotihoito
ja vanhustyö
2 ov
6305D
Lääketieteellisiä
erilliskysymyksiä
1 ov

3 kl, 4 sl

3 kl

3 kl
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6305I
Ympäristöterveys, tartuntatautien
ehkäisy ja työterveys
3 ov
4 sl
6305J
Harjoittelu,
terveydenhoitotyö
10 ov 3 kl, 4 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6306
AKUUTTI HOITOTYÖ
20 ov 3 kl, 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, tehoosastolla, leikkaus- ja anestesiaosastolla ja
kotona. Opiskelija sisäistää asiantuntijuutensa ja ymmärtää omaan työhönsä liittyvät
kehittämisalueet ja hoitotyön kehittämisessä tarvittavat menetelmät. Opiskelija pystyy
eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön.
Opintojaksot
6306A
Akuutin hoitotyön tutkimus
ja kehittäminen
2 ov
4 sl
6306B
Lääketieteen
erityiskysymykset
1 ov
3 kl
6306C
Äkillisesti ja vakavasti sairastuneen
potilaan hoitotyön syventävät
opinnot
7 ov 3 kl, 4 sl

6306D
Syventävä harjoittelu,
akuutti hoitotyö

10 ov

3 kl, 4 sl

OPINTOKOKONAISUUS
MIELENTERVEYSTYÖ
20 ov 3 kl, 4 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy lasten, nuorten, aikuisten, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen mielenterveystyöhön. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan mielenterveystyössä käytettävistä auttamismenetelmistä ja harjaantuu käyttämään niitä psykiatrisessa hoitotyössä. Opiskelija kykenee omalta osaltaan
arvioimaan ja kehittämään mielenterveystyötä ja käyttämään työnohjausta oman
ammatillisen kasvunsa välineenä.
Opintojaksot
6306E
Lasten ja nuorten
mielenterveystyö
1 ov
6306F
Yksilön, ryhmän ja perheen
mielenterveystyö
3 ov
6306G
Mielenterveystyön
auttamismenetelmät
2 ov
6306H
Kuntoutus
1 ov
6306I
Mielenterveystyön tutkimus
ja kehittäminen
2 ov
6306J
Lääketieteen
erilliskysymyksiä
1 ov
6306K
Syventävä harjoittelu,
mielenterveystyö
10 ov

3 kl, 4 sl

3 kl, 4 sl

3 kl, 4 sl
3 kl, 4 sl

4 sl

3 kl

3 kl, 4 sl
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OPINTOKOKONAISUUS
IKÄÄNTYVIEN JA
PITKÄAIKAISSAIRAIDEN
HOITOTYÖ 20 ov 3 kl, 4sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää ammatillista ja eettistä
tietoaan ja taitoaan ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden hoitotyössä. Opiskelija kehittää kykyään tarkastella ikäihmisen ja pitkäaikaissairaan toimintakykyä ja kuntoutusta
sekä tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmia,
toteuttaa ja arvioida niitä. Opiskelija ymmärtää yhteistyön ja verkostoitumisen sekä toimivien palveluketjujen merkityksen omaan
työnsä kannalta. Opiskelija sisäistää asiantuntijuutensa ja ymmärtää oman työhönsä
liittyvät kehittämisalueet ja hoitotyön kehittämisessä tarvittavat menetelmät.
Opintojaksot
6306L
Ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden hoitotyön
tutkimus ja kehittäminen 2 ov
4 sl
6306M
Lääketieteen
erilliskysymykset
1 ov
3 kl
6306N
Ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden hoitotyön
syventävät opinnot
7 ov
3 kl, 4 sl
6306O
Syventävä harjoittelu, ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden hoitotyö 10 ov 3 kl, 4 sl

TERVEYDENHOITAJAN
TYÖN AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6305
TERVEYDENHOITAJAN TYÖ
/TERVEYDENHOITAJA 20 ov 4 kl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilö, perhe- ja yhteisölähtöistä terveydenhoitajan työtä huomioiden
yhteiskunnalliset haasteet ja terveyspoliittiset suuntaviivat. Hän hallitsee terveydenhoitotyön auttamismenetelmät ja on halukas
kehittymään terveydenhoitotyön asiantuntijana.
Opintojaksot
6305K
Yksilö-, perhe- ja yhteisökeskeinen
terveydenhoitotyö
7 ov
4 kl
6305L
Terveydenhoitotyön tutkimus, kehittäminen
ja opinnäytetyö
4 ov
4 kl
6305M
Terveydenedistämisen
erilliskysymyksiä
2 ov
4 kl
6305N
Harjoittelu, yhteisökeskeinen
terveydenhoitajan työ
7 ov
4 kl
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VAPAASTI VALITTAVAT

OPINNÄYTETYÖ JA

OPINNOT

KYPSYYSNÄYTE

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.

Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallin tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.

Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta,
yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksi lukea
aikaisempia opintoja. Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opintojaksot esitellään
opinto-oppaan luvussa kolme.

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.

HARJOITTELU
Harjoittelu sisältyy opintoihin. Harjoittelun
kesto on 50 ov. Harjoittelu on toimimista erilaisissa oppimisympäristöissä, väestön parissa, työelämässä ja erilaisissa projekteissa.
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KUNTOUTUSOHJAUKSEN JA -SUUNNITTELUN
ROVANIEMEN
AMMATTIKORKEAKOULU
KOULUTUSOHJELMA
KUNTOUTUSOHJAUKSEN JA -SUUNNITTELUN
KOULUTUSOHJELMA
Yhteiskunnan muuttuvat tarpeet, kansainvälinen yhteistyö ja erityisesti Lapin olosuhteet
on otettu lähtökohdiksi Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutusohjelmissa. Sosiaali- ja
terveysala kouluttaa asiantuntijoita laajaa
moniammatillista osaamista edellyttäviin
tehtäviin. Koulutus pyrkii tukemaan opiskelijoiden kokonaispersoonallisuuden ja luovuuden kehitystä. Keskeisenä tavoitteena
on tieteellisen ja kriittisen ajattelun sekä yhteistoiminnallisen ja tutkivan työskentelytavan omaksuminen. Tavoitteena on tukea
myös käytännön taitojen kehittymistä ja elinikäisen oppimisen valmiuksien hankkimista.
Kuntoutusohjauksen ja –suunnittelun koulutusohjelmasta valmistuu kuntoutuksen asiantuntijoita, jotka edistävät kokonaisvaltaisen kuntoutuksen suunnittelun ja ohjauksen
avulla lasten, nuorten, työikäisten ja vanhusten selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia.
Kuntoutuksen ohjaaja toimii yhdyshenkilönä
kuntoutujan ja palvelujärjestelmän välillä
sekä kuntoutuspalvelujen kehittäjänä. Hän
koordinoi ja kehittää moniammatillista yhteistyötä sekä yhteen sovittaa asiakkaan
saamia taloudellisia etuuksia tarpeita vastaaviksi.
Kuntoutusohjaus ja –suunnittelu on osa asiakkaan kuntoutumisprosessia. Työ on kuntoutujan tukemista hänen kuntoutumisprosessissaan ja vastuunottamista kuntoutumisen etenemisestä. Kuntoutuksen ohjaaja

osallistuu kuntoutustarpeen arviointiin, kuntoutussuunnitelmien laatimiseen, suunnitelmien toteutumisen seurantaan ja arviointiin
yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä
kanssa. Hän rohkaisee ja tukee asiakasta
olemaan aktiivinen kuntoutuja.
Kuntoutuksen ohjaaja voi valmistuttuaan toimia kuntoutuksen lakisääteisessä kuntoutusohjauksessa, erityisasiantuntijana, kehittämis-, tutkimus-, koulutus-, suunnittelu- ja
ohjaustehtävissä eri alueilla kuten sosiaalija terveystoimessa, työvoimahallinnossa,
sosiaalivakuutuksen alueella, koulutoimessa, vakuutusyhtiöissä, vammais-, potilas-, ja
kansanterveysjärjestöissä, kuntoutuslaitoksissa, yrityksissä, erilaisissa projekteissa,
yksityisyrittäjänä tai eri organisaatioiden tai
kunnan yhteisenä työntekijänä.
Kuntoutusohjauksen ja –suunnittelun opintoihin sisältyy myös terveysliikuntaa, joka
antaa valmiudet suunnittelun ja arvioinnin
lisäksi myös toteuttaa eri ikäisten ihmisten
kokonaisvaltaista, hyvinvointia edistävää ja
ylläpitävää liikuntaa. Terveysliikunta edistää
ja tukee työkykyisyyttä ja työssä jaksamista
sekä ylläpitää ja antaa voimavaroja esimerkiksi ikääntyville, vajaakuntoisille ja vammaisille ihmisille sekä syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille aktiivista ja itsenäistä
elämää varten. Sen avulla innostetaan ihmisiä vaikuttamaan elämänlaatuun ja löytämään keinoja oman elämän hallintaan.
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KUNTOUTUSOHJAUKSEN JA -SUUNNITTELUN
KOULUTUSOHJELMA

140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

50 ov

Harjoittelu sisältyy perus- ja ammattiopintoihin
AMMATTIOPINNOT

90 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Sosiaali- ja terveysalan yhteiset ammattiopinnot

10 ov

Koulutusohjelman pakolliset ammattiopinnot

70 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

10 ov

Terveysalan yhteiset perusopinnot

10 ov

Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot

10 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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KUNTOUTUSOHJAUKSEN JA -SUUNNITTELUN
KOULUTUSOHJELMA
OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ
KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H *

YHT.
OV

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

40
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

10

VIESTINTÄOPINNOT
Englanti
Ruotsi
Puheviestintä
Tietotekniikka

6701
6701A
6701B
6701C
6701D

4
1
1
1
1

1 kl
1 kl
1 kl
1 sl

TUKITIETEET
Matematiikka **, tai
Kemia ja Fysiikka **, tai
Psykologia **

6702
6702A
6702B
6702C

2
2
2

1 sl, 1 kl
1 sl, 1 kl
1 sl, 1 kl

JOHDANTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAAN
Sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteet
Sosiaali- ja terveys- ja kuntoutusala ***

6703
6703A
6703B

3
1
2

1 sl
1 kl

IHMINEN, YHTEISÖ JA YHTEISKUNTA
Sosiologia
Yhteiskuntatiede
Sosiaalipsykologia

6704
6704A
6704B
6704C

3
1
1
1

1 sl
1 sl
1 sl

Terveysalan yhteiset perusopinnot

10

IHMISEN KASVU JA KEHITYS
Psykologia ja kasvatustiede
Ravitsemus
Anatomia ja fysiologia

6705
6705A
6705B
6705C

3
1
1
1

1 kl
1 kl
1 sl

TURVALLINEN TYÖSKENTELY
Ammattietiikka
Mikrobiologia ja tautioppi
Terveysliikunta
Ensiapu
Harjoittelu, turvallinen työskentely ***

6706
6706A
6706B
6706C
6706D
6706E

7
1
1
1
1
3

1
1
2
1
1

sl
sl
sl
sl
sl
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KUNTOUTUSOHJAUKSEN JA -SUUNNITTELUN
KOULUTUSOHJELMA
Koulutusohjelman perusopinnot
KUNTOUTUKSEN AMMATILLISEN TOIMINNAN PERUSTEET
Kuntoutuksen filosofia ja eettiset periaatteet
Kuntoutuspalvelut ja kuntoutujan sosiaaliturva
Lääketieteelliset aineet
Harjoittelu, kuntoutuksen ammatillisen toiminnan perusteet
LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
Diagnostiset tutkimukset
Anatomia ja fysiologia
Farmakologia
Harjoittelu, hoitotyön perusteet

10
6170
6170A
6170B
6170C
6170D
6301D
6301E
6301F
6301G

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset ammattiopinnot
TUTKIVA PROJEKTITYÖSKENTELY
Projektityöskentely ja markkinointi
Tutkimustyön menetelmät
Alan talous ja yritystoiminnan perusteet
Moniammatillinen toiminta
Harjoittelu, tutkiva projektityöskentely

10
2
3
2
3

1 sl - 1 kl
1 sl
1 sl - 1 kl
1 kl
1 kl

1
1
1
3

1 sl
1 kl
1 kl
1 kl

90
80
10
6707
6707A
6707B
6707C
6707D
6707E

10
1
2
2
1
4

2 kl
2 kl
3 sl
3 sl
3 sl

Koulutusohjelman ammattiopinnot

70

KUNTOUTUSOHJAUKSEN JA –SUUNNITTELUN OPINNOT
KUNTOUTUSTARPEIDEN JA -MAHDOLLISUUKSIEN
6180
ARVIOINTI
Vammaisuus, vajaakuntoisuus ja niiden lääketieteellinen
6180A
perusta
Kuntoutujan elämäntilanteen ja toimintakyvyn arviointi
6180B
Harjoittelu, kuntoutustarpeiden ja –mahdollisuuksien arviointi 6180C

46
8

2 sl

2

2 sl

2
4

2 sl
2 sl

KUNTOUTUSSUUNNITTELU
Kuntoutusprosessi yksilö- ja yhteisötasolla
Kuntoutuspalvelujen suunnittelu ja tuottaminen
Harjoittelu, kuntoutussuunnittelu

6181
6181A
6181B
6181C

7
2
2
3

2 kl
3 kl
3 kl

KUNTOUTUJAN OHJAUS JA TUKEMINEN
Psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen
Moniammatillisuus asiakaslähtöisessä kuntoutuksessa
Toimintakykyä tukevat apuvälineet ja
kommunikointimenetelmät.
Harjoittelu, kuntoutujan ohjaus ja tukeminen I
Harjoittelu, kuntoutujan ohjaus ja tukeminen II

6182
6182A
6182B
6182C

22
2
2
2

2 kl
3 kl
3 sl

6182D
6182E

8
8

2kl - 3 sl
3 kl - 4 sl

KUNTOUTUKSEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
Kuntoutuksen vaikuttavuus ja laatu
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Harjoittelu, kuntoutuksen arviointi ja kehittäminen

6183
6183A
6183B
6183C

9
2
1
6

4 sl
4 sl
4 sl

TERVEYSLIIKUNNAN OPINNOT
Terveysliikunnan perusteet ja soveltaminen
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia
Työkykyä ylläpitävä toiminta
Eritysryhmien toimintakyvyn tukeminen
Terveyden edistäminen
Rentoutusmenetelmät
Ravinto ja terveys
Ensiapu II

6184
6184A
6184B
6184C
6184D
6184E
6184F
6184G
6184H

24
2
1
3
3
1
1
1
1

1 kl
1 kl
2 sl - 2 kl
2 kl - 3 sl
3 sl
3 sl
3 kl
3 sl
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KUNTOUTUSOHJAUKSEN JA -SUUNNITTELUN
KOULUTUSOHJELMA
Harjoittelu, työkykyä ylläpitävä toiminta
Harjoittelu, erityisryhmien toimintakyvyn tukeminen

6184I
6184J

Vapaasti valittavat opinnot

5
6

1 kl - 2 sl
2 sl - 2 kl

10

2 kl – 4 sl

RAMK:n vapaasti valittavat opinnot
Muut vapaasti valittavat opinnot

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

6708
6708A

10
10

2 kl – 4 sl

* englanti ja ruotsi alan aikaisemman tutkinnon suorittaneille
** alan aikaisemman tutkinnon suorittaneille
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KUNTOUTUSOHJAUKSEN JA -SUUNNITTELUN
KOULUTUSOHJELMA
PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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.

SOSIAALI- TERVEYSALAN
KOULUTUSOHJELMIEN
YHTEISET PERUSOPINNOT

Opintojaksot
6701A
Englanti
6701B
Ruotsi
6701C
Puheviestintä
6701D
Tietotekniikka

1 ov

1 sl

1 ov

2 sl

1 ov

2 sll

1 ov

1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6702
TUKITIETEET 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.
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

OPINTOKOKONAISUUS
6701
VIESTINTÄOPINNOT
4 ov 1 sl -1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6703
JOHDANTO SOSIAALI- JA
TERVEYSALAAN 3 ov 1 sl -1 kl

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 mikrotietokonetta ja tietoverkkoja henkilökohtaisina työvälineinä.

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 orientoi-
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KUNTOUTUSOHJAUKSEN JA -SUUNNITTELUN
KOULUTUSOHJELMA
tuu sosiaali- ja terveysalaan ja sen palvelujärjestelmän kehitykseen.
Opintojaksot
6703A
Sosiaali- ja terveyspolitiikan
perusteet
1 ov
6703B
Sosiaali-, terveys- ja
kuntoutusala
2 ov

1 sl

1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6704
IHMINEN, YHTEISÖ
JA YHTEISKUNTA 3 ov 1 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii analysoimaan ihmisen, yhteisön ja yhteiskunnan välisiä suhteita eri
tieteiden avulla. Hän muodostaa käsityksen
yhteiskunnan toiminnasta, siinä ilmenevistä
vuorovaikutussuhteista ja rakenteista. Hänelle syntyy näkemyksiä yhteiskunnallisen
todellisuuden erilaisista tulkinnoista. Hän
pystyy ymmärtämään yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Hän hahmottaa taloudellisen toiminnan osana yhteiskunnallista
toimintaympäristöä. Hän ymmärtää erilaisten ryhmien muodostumisen, niiden toiminnan sekä ryhmien keskinäiset suhteet yhteiskunnassa ja erilaisissa tilanteissa.
Opintojaksot
6704A
Sosiologia
6704B
Yhteiskuntatiede
6704C
Sosiaalipsykologia

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

TERVEYSALAN YHTEISET
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6705
IHMISEN KASVU JA KEHITYS
3 ov 1 sl - 1 kl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää ihmisen ja hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen kasvussa ja kehityksessä. Hän saa valmiuksia
yksilön persoonallisuuden ja identiteetin tukemiseen eri elämän vaiheissa. Hän täydentää tietojaan ihmisen rakenteesta ja toiminnasta sekä eri elintoimintojen välisistä keskinäisistä suhteista. Lisäksi hän vahvistaa
tietoperustaansa ravinnon merkityksestä ihmisen hyvinvoinnin lisääjänä ja sairauksien
ennalta ehkäisijänä.
Opintojaksot
6705A
Psykologia ja
kasvatustiede
1 ov
6705B
Ravitsemus
1 ov
6705C
Anatomia- ja fysiologia 1 ov

1 kl
1 kl
1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6706
TURVALLINEN TYÖSKENTELY
7 ov 1 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija omaksuu toimintaansa turvallisen
työskentelyn periaatteen asiakkaan sisäisen
ja ulkoisen turvallisuuden varmistamiseksi
ja oman työkyvyn ylläpitämiseksi.
Opintojaksot
6706A
Ammattietiikka

1 ov

1 sl
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KUNTOUTUSOHJAUKSEN JA -SUUNNITTELUN
KOULUTUSOHJELMA
6706B
Mikrobiologia ja
tautioppi
6706C
Ensiapu
6706D
Terveysliikunta
6706E
Harjoittelu, turvallinen
työskentely

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

3 ov

1 sl

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6170
KUNTOUTUKSEN AMMATILLISEN
TOIMINNAN PERUSTEET
10 ov 1 sl –1 kl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija perehtyy kuntoutustyön teoreettisiin lähtökohtiin. Hän omaksuu kuntoutusmyönteisen ja asiakaslähtöisen ajattelutavan ja kykenee toimimaan asiakaspalvelutilanteissa sen mukaisesti.
Opiskelija tutustuu suomalaiseen kuntoutuspalvelujärjestelmään ja kuntoutujan sosiaaliturvaan. Hän oppii hankkimaan tietoa
kuntoutuspalveluista.
Opiskelija tuntee kuntoutusalan kannalta
keskeiset kansantaudit ja niiden merkityksen ihmisen vajaakuntoistumiselle.
Opintojaksot
6170A
Kuntoutuksen filosofia ja
eettiset periaatteet I
2 ov
1 sl
6170B
Kuntoutuspalvelut ja kuntoutujan
sosiaaliturva
3 ov
1 sl - 1 kl
6170C
Lääketieteelliset aineet 2 ov
1 kl

6170D
Harjoittelu, kuntoutuksen ammatillisen
toiminnan perusteet
3 ov
1 kl

AMMATTIOPINNOT
SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN YHTEISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6707
TUTKIVA PROJEKTITYÖSKENTELY
10 ov
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. Hän opettelee projektin hallintaa sekä tiimityöskentelyä ja verkostoitumista. Moniammatilliset projektit nähdään oppimistapoina,
joissa opiskelija harjaantuu tutkivaan työskentelyyn. Projektityöskentelyssä opiskelija
omaksuu lisäksi alan yrittäjyyttä ja taloudellisen toiminnan perusteita sekä harjoittelee
oman osaamisensa tuotteistamista ja markkinointia.
Opintojaksot
6707A
Projektityöskentely ja
markkinointi
1 ov
6707B
Tutkimustyön menetelmät2 ov
6707C
Alan talous ja yritystoiminnan
perusteet
2 ov

2 kl
2 kl - 3 sl

4 sl
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KOULUTUSOHJELMA
6707D
Moniammatillinen
toiminta
6707E
Harjoittelu, tutkiva
projektityöskentely

1 ov

3 sl

4 ov

2 kl - 3 sl

KOULUTUSOHJELMAN
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6180
KUNTOUTUSTARPEIDEN JA
–MAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINTI
8 ov 2 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää vammaisuutta, vajaakuntoisuutta ja niiden lääketieteellisiä
taustoja koskevaa tietämystään. Hän ymmärtää kuntoutumistarvetta aiheuttavia tekijöitä ja hahmottaa yksilössä ja hänen ympäristössään olevia kuntoutumista tukevia
mahdollisuuksia. Hän oppii tunnistamaan ja
arvioimaan eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien kuntoutujien tarpeita, toiveita ja odotuksia oman kuntoutumisensa
suhteen.
Opintojaksot
6180A
Vammaisuus, vajaakuntoisuus ja niiden
lääketieteellinen perusta 2 ov 2 sl
6180B
Kuntoutujan elämäntilanteen ja
toimintakyvyn arviointi 2 ov
2 sl
6180C
Harjoittelu, kuntoutustarpeiden ja –mahdollisuuksien arviointi
4 ov
2 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6181
KUNTOUTUSSUUNNITTELU
7 ov 2 kl - 3 kl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää tietämystään kuntoutuspalvelujärjestelmän toiminnasta ja osaa
hyödyntää palveluja yksilöllisen prosessin
eri vaiheissa kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tarpeet ja edellytykset huomioon ottaen. Opiskelija perehtyy eri asiakasryhmille kohdennettujen kuntoutuspalvelujen
suunnitteluun ja tuottamiseen yhteistyössä
eri organisaatioiden kanssa.
Opintojaksot
6181A
Kuntoutusprosessi yksilö- ja
yhteisötasolla
2 ov
2 kl
6181B
Kuntoutuspalvelujen suunnittelu
ja tuottaminen
2 ov
3 kl
6181C
Harjoittelu,
kuntoutussuunnittelu
3 ov
3 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6182
KUNTOUTUJAN OHJAUS JA
TUKEMINEN
22 ov 2 kl - 4 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan
kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemisessa, neuvonnassa ja ohjauksessa. Hän
osaa edistää kuntoutujan toimintamahdollisuuksia ja tiedottaa kuntoutusmahdollisuuksiin liittyvistä palveluista. Opiskelija pyrkii toiminnallaan turvaamaan kuntoutusprosessin
tarkoituksenmukaisen etenemisen. Hän pyrkii lisäämään vajaakuntoisen henkilön mahdollisuuksia itsenäiseen elämänhallintaan.
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KOULUTUSOHJELMA
Opintojaksot
6182A
Psykososiaalisen toimintakyvyn
tukeminen
2 ov
2 kl
6182B
Moniammatillisuus asiakaslähtöisessä
kuntoutuksessa
2 ov
3 kl
6182C
Toimintakykyä tukevat apuvälineet ja kommunikointimenetelmät 2 ov
3 sl
6182D
Harjoittelu , kuntoutujan
ohjaus ja tukeminen I
8 ov
2 kl - 3 sl
6182E
Harjoittelu, kuntoutujan
ohjaus ja tukeminen II 8 ov
3 kl - 4sl

OPINTOKOKONAISUUS
6183
KUNTOUTUKSEN ARVIOINTI
JA KEHITTÄMINEN 9 ov 4 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija harjaantuu käyttämään tutkimuksellista työotetta ja vaikuttamisen keinoja
kuntoutuksen ja oman työnsä kehittämiseksi. Hän pyrkii vaikuttamaan yksilö-, yhteisöja yhteiskuntatasolla ilmeneviin epäkohtiin
kuntoutustarpeen ennaltaehkäisemiseksi.
Opiskelija tiedostaa kuntoutuksen ohjaajan
työnkuvaan kuuluvaksi aktiivisen toimimisen
kuntoutusta koskevassa päätöksenteossa
yhteistyössä yhteiskunnallisten vaikuttajien
kanssa.
Opintojaksot
6183A
Kuntoutuksen vaikuttavuus
ja laatu
2 ov
4 sl
6183B
Kansainvälisyys ja
monikulttuurisuus
1 ov
4 sl
6183C
Harjoittelu, kuntoutuksen arviointi
ja kehittäminen
6 ov
4 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6184
TERVEYSLIIKUNNAN OPINNOT
24 ov 1 kl – 3 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kokonaisvaltaista,
hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää liikuntaa ja liikuntapalveluja. Hän ymmärtää liikunnan vaikutusmahdollisuudet ihmisen
psykososiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin tukemisessa. Opiskelija osaa auttaa
erilaisia ihmisiä löytämään heille sopivia terveellisiä ja turvallisia liikuntamuotoja sekä
osaa järjestää turvallisia liikuntatilanteita.
Opintojaksot
6184A
Terveysliikunnan perusteet
ja soveltaminen
2 ov
6184B
Toiminnallinen anatomia
ja fysiologia
1 ov
6184C
Työkykyä ylläpitävä
toiminta
3 ov
6184D
Erityisryhmien
toimintakyvyn tukeminen3 ov
6184E
Terveyden edistäminen 1 ov
6184F
Rentousmenetelmät
1 ov
6184G
Ravinto ja terveys
1 ov
6184H
Ensiapu II
1 ov
6184I
Harjoittelu, työkykyä
ylläpitävä toiminta
5 ov
6184J
Harjoittelu, erityisryhmien
toimintakyvyn tukeminen6 ov

1 kl

1 kl

2 sl - 2 kl

2 kl - 3 sl
3 sl
3 sl
3 kl
3 sl

1 kl - 2 sl

2 sl - 2 kl
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KUNTOUTUSOHJAUKSEN JA -SUUNNITTELUN
KOULUTUSOHJELMA
VAPAASTI VALITTAVAT

OPINNÄYTETYÖ JA

OPINNOT

KYPSYYSNÄYTE

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.

Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallin tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa jonkin ammatillisen ongelman ratkaisemiseen ja ammattialansa kehittämiseen.

Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta,
yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksi lukea
aikaisempia opintoja. Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opintojaksot esitellään
opinto-oppaan luvussa kolme.

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.

HARJOITTELU
Harjoittelu sisältyy opintoihin. Harjoittelun
kesto on 50 ov. Harjoittelu on toimimista erilaisissa oppimisympäristöissä, väestön parissa, työelämässä ja erilaisissa projekteissa.
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SOSIAALIALAN
KOULUTUSOHJELMA
ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU
SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
Yhteiskunnan muuttuvat tarpeet, kansainvälinen yhteistyö ja erityisesti Lapin olosuhteet
on otettu lähtökohdiksi Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutusohjelmissa. Sosiaali- ja
terveysala kouluttaa asiantuntijoita laajaa
moniammatillista osaamista edellyttäviin
tehtäviin. Koulutus pyrkii tukemaan opiskelijoiden kokonaispersoonallisuuden ja luovuuden kehitystä. Keskeisenä tavoitteena
on tieteellisen ja kriittisen ajattelun sekä yhteistoiminnallisen ja tutkivan työskentelytavan omaksuminen. Tavoitteena on tukea
myös käytännön taitojen kehittymistä ja elinikäisen oppimisen valmiuksien hankkimista.
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 ja arjen sujuvuutta. Hän
auttaa ja ohjaa myös elämäntilanteensa takia tukea tarvitsevia, esim. työttömiä, päihdeongelmaisia ja syrjäytyneitä sekä vammaisia henkilöitä ja vaikuttaa heidän elinolosuhteisiinsa. Työ on elämää ihmisten kanssa. Ihminen kohdataan erilaisena, erilaisissa tilanteissa ja elämänvaiheissa.
Sosionomin (AMK) ammatilliset tehtäväalueet ovat sosiaalinen kuntoutus, tuki ja ohjaus; ennalta ehkäisevä sosiaalityö; kasvatus
ja ohjaus sekä palvelujen johtaminen ja kehittäminen. 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.
Perusopinnoissa opiskelijat hankkivat valmiudet kohdata ihminen persoonallisesti yksilönä sekä perheen, yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. He perehtyvät yhteiskunnallisiin prosesseihin ja muutoksiin. Opiskelijat
tarkastelevat niiden vaikutuksia ihmisten arkeen sekä sosiaali- ja terveysalan työhön.
Keskeistä on kansalaislähtöisen toiminnan,
palvelun ajatuksen ja jatkuvan eettisen pohdinnan alulle saattaminen.
Ammattiopinnoissa opiskelijat perehtyvät
sosiaali- ja lähialojen palvelujärjestelmiin ja
sosionomin (AMK) tehtäväalueisiin. He harjoittelevat soveltamaan monipuolisia sosiaalialan ammattityön menetelmiä, joilla tuetaan yksilöiden ja perheiden arjen sujuvuutta ja sosiaalista osallisuutta. Opiskelijat
hankkivat valmiuksia oman työn ja työyhteisön tutkimiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat aktiivisen
roolin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa
ja palvelujen kehittämisessä.
Opiskelijat voivat painottaa opintojaan vanhustyöhön, vammaistyöhön, varhaiskasvatus- ja lastensuojelutyöhön tai päihde- ja
huumetyöhön.
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140 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

30 ov

Harjoittelu sisältyy perus- ja ammattiopintoihin
AMMATTIOPINNOT

90 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

31 ov

Sosiaali- ja terveysalan yhteiset ammattiopinnot

10 ov

Koulutusohjelman pakolliset ammattiopinnot

39 ov

PERUSOPINNOT

40 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

20 ov

Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot

10 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov
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OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ
KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H *

YHT.
OV

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

40
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

10

VIESTINTÄOPINNOT
Englanti
Ruotsi
Puheviestintä
Tietotekniikka

6701
6701A
6701B
6701C
6701D

TUKITIETEET
Matematiikka **, tai
Kemia ja Fysiikka **, tai
Psykologia **

4
1
1
1
1

1 kl
2 sl
2 kl
1 sl

6702A
6702B
6702C

2
2
2

1 sl, 1 kl
1 sl, 1 kl
1 sl, 1 kl

JOHDANTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAAN
Sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteet
Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusala ***

6703
6703A
6703B

3
1
2

1 sl
1 kl

IHMINEN, YHTEISÖ JA YHTEISKUNTA
Sosiologia
Yhteiskuntatiede
Sosiaalipsykologia

6704
6704A
6704B
6704C

3
1
1
1

1 sl
1 sl
1 sl

KANSALAISTEN ARJEN TODELLISUUS
Arki ihmisen elämässä
Identiteetti
Elämänvaiheet ja yksilölliset elämänkulut

6501
6501A
6501B
6501C

11
2
3
6

1 sl
1 sl
1 kl

SOSIAALIALAN AMMATILLISEN TOIMINNAN PERUSTEET
Sosiaalialan ammatillinen toiminta
Sosiaalialan toiminnan etiikka
Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
Sosiaalilainsäädäntö
Harjoittelu, sosiaalialan ammatillisen toiminnan perusteet

6502
6502A
6502B
6502C
6502D
6502E

9
1
1
2
1
4

1 sl
1 kl
1 sl
1 kl
1 kl

6702

Koulutusohjelman perusopinnot

20
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AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset ammattiopinnot
TUTKIVA PROJEKTITYÖSKENTELY
Projektityöskentely ja markkinointi
Tutkimustyön menetelmät
Alan talous ja yritystoiminnan perusteet
Moniammatillinen toiminta
Harjoittelu, tutkiva projektityöskentely

90
49
10
6707
6707A
6707B
6707C
6707D
6707E

Koulutusohjelman ammattiopinnot
ARKIELÄMÄN TUKEMINEN
Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö
Aikuisten arkielämän tukeminen
Ikääntyvän ihmisen tukeminen
Harjoittelu, yksilön ja hänen lähiyhteisönsä arkielämän
tukeminen

10
1
2
2
1
4

2 kl
2 kl
2 kl
3 sl
2 kl - 3 sl

39
6503
6503A
6503B
6503C
6503E

18
3
5
2
8

2 sl
2 sl, 2 kl
2 sl, 2 kl
2 sl, 2 kl

6504

PSYKOSOSIAALINEN TUKI
Psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen
Yksilö-, perhe-, verkosto-, yhteisö- ja yhdyskuntatyö
Mielenterveystyö

6504A
6504B
6504C

4
1
2
1

1 kl
3 sl
3 sl

OHJAUS JA PALVELUTYÖ
Perusturva, sosiaalilainsäädäntö ja palveluohjaus
Kotitalous ja kodinhoidon ohjaus
Työ ja toiminta syrjäytymisen ehkäisyssä
Teknologian hyödyntäminen ja tietokoneavusteinen toiminta

6505
6505A
6505B
6505C
6505D

5
2
1
1
1

2
3
3
3

KASVATUSTYÖ
Opetus- ja ohjaustaidot
Varhaiskasvatus
Erityiskasvatus

6506
6506A
6506B
6506C

4
1
1
2

1 kl
1 kl
2 sl

HOITOTYÖN PERUSTAIDOT
Ensiapu ja eri-ikäisten hoitotyö
Lääkehoito-oppi ja lääkelaskenta

6507
6507A
6507B

4
3
1

2 sl
3sl - 3 kl

ILMAISU- JA TAIDETOIMINTA
Taide sosiaalialan työssä
Kuvallinen ilmaisu ja käden taidot
Liikunnalliset menetelmät ja liikunta
Luonto ja elämykset

6508
6508A
6508B
6508C
6508D

4
1
1
1
1

1 kl
1 sl
2 kl
3 sl - 3 kl

sl
sl
sl
sl

188

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
VANHUSTYÖ
Harjoittelu, vanhustyö
Tietopuoliset opinnot

31
6511
6511B
6511C-Ö

14
7
7

3 kl
3 sl - 4 sl

VAMMAISTYÖ
Harjoittelu, vammaistyö
Tietopuoliset opinnot

6512
6512B
6512C-Ö

14
7
7

3 kl
3 sl - 4 sl

VARHAISKASVATUS JA LASTENSUOJELUTYÖ
Harjoittelu, varhaiskasvatus ja lastensuojelutyö
Tietopuoliset opinnot

6513
6513B
6513C-Ö

14
7
7

3 kl
3 sl - 4 sl

PÄIHDE- JA HUUMETYÖ
Harjoittelu, päihde- ja huumetyö
Tietopuoliset opinnot

6514
6514B
6514C-Ö

14
7
7

3 kl
3 sl - 4 sl

TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN
Tutkiminen ja kehittäminen osana työkäytäntöä
Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
Vaikuttaminen ja rakenteellinen työ

6509
6509A
6509B
6509C

4
2
1
1

3 sl
4 sl
4 sl

TOIMINNAN JOHTAMINEN
Toiminnan ja työyhteisön johtaminen
Työpolitiikka ja työlainsäädäntö
Toimintakulttuurin kehittäminen
Työnohjaus
Harjoittelu, toiminnan johtaminen ja kehittäminen

6510
6510A
6510B
6510C
6510D
6510E

13
2
1
2
1
7

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

6105

10

1 kl – 4 sl

6708

10

Vapaasti valittavat opinnot
RAMK:n vapaasti valittavat opinnot
Muut vapaasti valittavat opinnot

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

6708A

10

2 kl – 4 sl

* englanti ja ruotsi alan aikaisemman tutkinnon suorittaneille
** vapaavalintaisia tai vaihtoehtoisia opintoja sosiaalialalla
*** niille, joilla ei ole alan aikaisempaa tutkintoa. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet valitsevat muita
opintoja 2 ov (esim. tukitieteitä)
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
Opintokokonaisuudet
0001 Opiskelu ja pohjoinen
kulttuuriympäristö
0002 Kieliopinnot (RAMK:n yhteiset)
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.

SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN
KOULUTUSOHJELMIEN
YHTEISET PERUSOPINNOT

Opintojaksot
6701A
Englanti
6701B
Ruotsi
6701C
Puheviestintä
6701D
Tietotekniikka

1 ov

1 kl

1 ov

2 sl

1 ov

2 kl

1 ov

1 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6702
TUKITIETEET 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.
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

OPINTOKOKONAISUUS
6701
VIESTINTÄOPINNOT
4 ov 1 kl - 2 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6703
JOHDANTO SOSIAALIJA TERVEYSALAAN
3 ov 1 sl - 1 kl

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 mikrotietokonetta ja tietoverkkoja henkilökohtaisina työvälineinä.

Tavoite ja sisältö
Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys
sosiaalipolitiikan kehityksestä, tavoitteista ja
merkityksestä suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisessa ja toteuttamisessa.
Opiskelija hahmottaa terveyspolitiikan keskeiset ulottuvuudet ja niiden merkityksen
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väestön hyvinvoinnissa. Opiskelija orientoituu sosiaali- ja terveysalaan ja sen palvelujärjestelmän kehitykseen.
Opintojaksot
6703A
Sosiaali- ja terveyspolitiikan
perusteet
1 ov
6703B
Sosiaali-, terveys- ja
kuntoutusala
2 ov

1 sl

1 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6704
IHMINEN, YHTEISÖ JA
YHTEISKUNTA 3 ov 1 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii analysoimaan ihmisen, yhteisön ja yhteiskunnan välisiä suhteita eri
tieteiden avulla. Hän muodostaa käsityksen
yhteiskunnan toiminnasta, siinä ilmenevistä
vuorovaikutussuhteista ja rakenteista. Hänelle syntyy näkemyksiä yhteiskunnallisen
todellisuuden erilaisista tulkinnoista. Hän
pystyy ymmärtämään yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Hän hahmottaa taloudellisen toiminnan osana yhteiskunnallista
toimintaympäristöä. Hän ymmärtää erilaisten ryhmien muodostumisen, niiden toiminnan sekä ryhmien keskinäiset suhteet yhteiskunnassa ja erilaisissa tilanteissa.
Opintojaksot
6704A
Sosiologia
6704B
Yhteiskuntatiede
6704C
Sosiaalipsykologia

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

1 ov

1 sl

KOULUTUSOHJELMAN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6501
KANSALAISTEN ARJEN TODELLISUUS
11 ov 1 sl, 1 kl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija suhtautuu suvaitsevaisesti ja arvostaen erilaisiin ihmisiin. Hän motivoituu
tukemaan ihmisten sosiaalista hyvinvointia
ja mahdollisuutta aktiiviseen kansalaisuuteen. Hän syventää ymmärrystään ihmisten
sidonnaisuudesta sosiaaliseen, kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöönsä.
Hän lisää tietoaan erilaisista ihmisistä ja
perheistä sekä heidän elämäänsä vaikuttavista tekijöistä.
Opiskelija perehtyy arjen todellisuuteen,
elämänvaiheisiin ja yksilöllisiin elämänkulkuihin käyttäen hyväksi tieteellistä, taiteellista ja kokemuksellista tietoa. Opiskelija tarkastelee omaa arkeaan, elämänkulkuaan ja
identiteettiään sekä niiden yhteyttä yhteiskuntaan ja kulttuuriin.
Opintojaksot
6501A
Arki ihmisen elämässä 2 ov
6501B
Identiteetti
3 ov
6501C
Elämänvaiheet ja yksilölliset
elämänkulut
6 ov

1 sl
1 sl

1 kl
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OPINTOKOKONAISUUS
6502
SOSIAALIALAN AMMATILLISEN
TOIMINNAN PERUSTEET
9 ov 1 sl, 1 kl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija alkaa muodostaa omakohtaista
suhdetta sosiaalialan työhön. Hän luo käsityksen omasta tehtäväalueestaan ja siinä
tarvittavasta osaamisesta. Hän pohtii sosiaalialan ja oman ammatillisen toimintansa
arvoperustaa ja sosiaalieettisiä periaatteita.
Hän kehittää asiakastyössä tarvittavia sosiaalisia taitojaan ja perehtyy sosiaalilainsäädäntöön.
Opintojaksot
6502A
Sosiaalialan ammatillinen
toiminta
1 ov
1 sl
6502B
Sosiaalialan toiminnan
etiikka
1 ov
1 kl
6502C
Ammatillisen vuorovaikutuksen
perusteet
2 ov
1 sl
6502D
Sosiaalilainsäädäntö
1 ov
1 kl
6502E
Harjoittelu, sosiaalialan ammatillisen
toiminnan perusteet
4 ov
1 kl

AMMATTIOPINNOT
SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN YHTEISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6707
TUTKIVA PROJEKTITYÖSKENTELY
10 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. Hän opettelee projektin hallintaa sekä tiimityöskentelyä ja verkostoitumista. Moniammatilliset projektit nähdään oppimistapoina,
joissa opiskelija harjaantuu tutkivaan työskentelyyn. Projektityöskentelyssä opiskelija
omaksuu lisäksi alan yrittäjyyttä ja taloudellisen toiminnan perusteita sekä harjoittelee
oman osaamisensa tuotteistamista ja markkinointia.
Opintojaksot
6707A
Projektityöskentely
1 ov
6707B
Tutkimustyön menetelmät2 ov
6707C
Alan talous ja yritystoiminnan
perusteet
2 ov
6707D
Moniammatillinen
toiminta
1 ov
6707E
Harjoittelu, tutkiva
projektityöskentely
4 ov

2 kl
2 kl

2 kl

3 sl

3 sl

KOULUTUSOHJELMAN
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
6503
Arkielämän tukeminen
18 ov 2 sl - 2 kl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii analysoimaan ammatillisen
tuen ja auttamisen tarvetta ja oikeutusta.
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Hän hankkii valmiuksia toimia eri tehtäväalueilla: esim. lasten ja nuorten kasvuolojen
sekä perheiden kasvatustehtävän tukemisessa; perusturvatyössä sekä yksilön toimintakykyä, arkielämän toimivuutta ja sosiaalista osallisuutta tukevassa työssä, jota
tarvitaan mm. vanhuuden, vammaisuuden,
mielenterveys- tai päihdeongelman takia.
Opiskelija harjaantuu huomioimaan työssään kansalaisten tarpeet sekä toimintajärjestelmän ja yhteiskunnan kyvyn ja mahdollisuudet vastata niihin. Hän oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaa yhdessä eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja muiden ammattilaisten kanssa. Hän oppii soveltamaan
työssään ammatillisen toiminnan menetelmiä tavoitteellisesti yksilöiden, perheiden ja
yhteisöjen yksilöllisistä tarpeista ja tilanteista lähtien.
Opiskelija rakentaa ammatillisen toiminnan
tietoperustaa teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä. Hän tarkastelee omaa tapaansa työskennellä ja kehittää omia vahvuuksiaan.
Opiskelija pohtii yksilön, perheen ja yhteisön
auttamisen ja tukemisen perusteita yhdessä kansalaisten ja muiden toimijoiden kanssa.
Opintojaksot
6503A
Lapsi-, nuoriso- ja
perhetyö
3 ov
2 sl
6503B
Aikuisten arkielämän
tukeminen
5 ov
2 sl, 2 kl
6503C
Ikääntyvän ihmisen
tukeminen
2 ov
2 sl , 2 kl
6503E
Harjoittelu, yksilön ja hänen lähiyhteisönsä
arkielämän tukeminen 8 ov
2sl, 2 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6504
PSYKOSOSIAALINEN TUKI
4 ov 1 kl - 3 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija muodostaa käsityksen psykososiaalisesta työstä osana sosiaalialan työtä.
Hän oppii erilaisia menetelmiä asiakastyöhön ja kansalaislähtöiseen toimintaan. Opiskelija harjaantuu tukemaan ihmisten mielenterveyttä erilaisissa toimintaympäristöissä.
Opintojaksot
6504A
Psykososiaalisen toimintakyvyn
tukeminen
1 ov
1 kl
6504B
Yksilö-, perhe-, verkosto-, yhteisöja yhdyskuntatyö
2 ov
3 sl
6504C
Mielenterveystyö
1 ov
3 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6505
OHJAUS JA PALVELUTYÖ
5 ov 2 sl - 3 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii käyttämään työssään sosiaaliturvan ja sosiaalilainsäädännön tietoutta. Hän oppii arvioimaan sosiaaliturvan keinojen ja kansalaistoiminnan mahdollisuutta
vastata yksilöiden ja perheiden tarpeisiin,
nykypäivän ja tulevaisuuden sosiaalisiin ongelmiin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Opiskelija hankkii valmiuksia ohjata ihmisiä toimeentulossa, työhönsijoittumisessa, palvelujen käytössä ja päivittäisessä elämässä.
Hän osaa hyödyntää teknologiaa työssä ja
asiakaspalvelutehtävissä.
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Opintojaksot
6505A
Perusturva, sosiaalilainsäädäntö
ja palveluohjaus
2 ov
2 sl
6505B
Kotitalous ja
kodinhoidon ohjaus
1 ov
3 sl
6505C
Työ ja toiminta syrjäytymisen
ehkäisyssä
1 ov
3 sl
6505D
Teknologian hyödyntäminen ja tietokoneavusteinen toiminta
1 ov
3 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6506
KASVATUSTYÖ
4 ov 1 kl, 2 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ihmisen
ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutustapahtumana. Hän perehtyy kasvatustoiminnan lähtökohtiin ja periaatteisiin ja osaa
hyödyntää kasvatustyön menetelmiä. Opiskelija perehtyy erityiskasvatukseen ja osaa
niveltää erityiskasvatuksen menetelmiä
luontevaksi osaksi arkea.
Opiskelija perehtyy opetukseen ja ohjaukseen kasvatuksen keskeisinä menetelminä.
Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida
kasvatustoimintaa sekä opetus- ja ohjaustilanteita yksilöille ja ryhmille oppimisprosessin mukaisesti.
Opintojaksot
6506A
Opetus- ja ohjaustaidot 1 ov
6506B
Varhaiskasvatus
1 ov
6506C
Erityiskasvatus
2 ov

1 kl
1 kl
2 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6507
HOITOTYÖN PERUSTAIDOT
4 ov 2 sl - 3 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija ymmärtää terveyden edistämisen
ja sairauden merkityksen ihmisen elämänkulussa sekä saa valmiudet toimia ensiaputilanteissa ja tavallisimmissa eri-ikäisten sairauksiin liittyvissä avustamistilanteissa.
Opiskelija hallitsee lääkehoidon perusteet.
Huom. Opinnot edellyttävät perustietojen
hallintaa anatomiasta ja fysiologiasta.
Sisältö: Ensiapu, aseptinen työskentely; ravitsemuksen, erittämisen, hengityksen ja
verenkierron sekä puhtauden tarvealueen
ongelmat ja avustaminen. Lääkehoidon ja
farmakologian perusteet. Tavallisimmat lasten, aikuisten ja ikääntyvien sairauksiin liittyvät ongelmat ja auttamismenetelmät.
Opintojaksot
6507A
Ensiapu ja eri-ikäisten
hoitotyö
6507B
Lääkehoito-oppi ja
lääkelaskenta

3 ov

2 sl

1 ov

3 sl - 3 kl

OPINTOKOKONAISUUS
6508
ILMAISU- JA TAIDETOIMINTA
4 ov 1 sl - 4 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija innostuu käyttämään taidetta ja
ilmaisullisia menetelmiä ihmisten identiteetin, osallisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemisessa. Hän ymmärtää taiteen
ja luonnon merkityksen esteettisten elämysten ja luovuuden lähteenä. Opiskelija oppii
keskeisimmät kuvallisen ilmaisun, käden tai-
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tojen ja liikunnan menetelmät, joita voi soveltaa eri-ikäisten ihmisten kanssa työskenneltäessä.
Opintojaksot
6508A
Taide sosiaalialan työssä1 ov
6508B
Kuvallinen ilmaisu ja k
äden taidot
1 ov
6508C
Liikunnalliset menetelmät
ja liikunta
1 ov
6508D
Luonto ja elämykset
1 ov

1 kl

1 sl

2 kl
3 sl - 3 kl

VAIHTOEHTOISET
AMMATTIOPINNOT
Opiskelijalla on mahdollisuus painottaa
opintojaan vanhustyöhön, vammaistyöhön,
varhaiskasvatukseen ja lastensuojelutyöhön tai päihde- ja huumetyöhön.
OPINTOKOKONAISUUDET
JA OPINTOJAKSOT
6511 - 6514
Tavoitteena on, että opiskelija sitoutuu oman
toimintansa ja ammattialansa kriittiseen ja
tutkivaan kehittämiseen. Hän syventää taitojaan suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää työtä. Hän hankkii lisää osaamista tarvitsemistaan ammatillisen toiminnan menetelmistä. Opiskelija laatii opintokokonaisuudesta henkilökohtaisen oppimissuunnitelman. Hän valitsee koulutustarjonnasta
osaamistaan laajentavia ja syventäviä opintoja. Osa opinnoista suoritetaan oppimisprojektina, oppimistiimeissä ja työssä.

Tavoite ja sisältö
VANHUSTYÖ
14 ov
6511B
Harjoittelu, vanhustyö 7 ov
6511C-Ö
Tietopuoliset opinnot
7 ov
6512
VAMMAISTYÖ
14 ov
6512B
Harjoittelu, vammaistyö 7 ov
6512C-Ö
Tietopuoliset opinnot
7 ov
6513
VARHAISKASVATUS JA
LASTENSUOJELUTYÖ 14 ov
6513B
Harjoittelu, varhaiskasvatus ja
lastensuojelutyö
7 ov
6513C-Ö
Tietopuoliset opinnot
7 ov
6514
PÄIHDE- JA
HUUMETYÖ
14 ov
6514B
Harjoittelu, päihdeja huumetyö
7 ov
6514C-Ö
Tietopuoliset opinnot
7 ov

3 sl - 4 sl
3 sl
3 sl - 4 sl
3 sl - 4 sl
3 sl
3 sl - 4 sl

3 sl - 4 sl

3 sl
3 sl - 4 sl

3 sl - 4 sl

3 sl
3 sl- 4 sl

OPINTOKOKONAISUUS
6509
TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN
4 ov 3 sl - 4 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hankkii perustietouden yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisistä tutkimuksellisista lähestymistavoista ja menetelmistä.
Hän lisää valmiuksiaan seurata tutkimusta
ja kehittämistyötä valitsemallaan painopistealueella. Hän kehittää omaa tutkimuksellista otettaan ja ammattikäytäntöjään suhteessa yhteiskunnassa ja sosiaalialan työssä
esiintyviin ilmiöihin.
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Opiskelija osaa huomioida yhteiskunnallisten ja kansainvälisten muutosten vaikutuksen palvelujen järjestämisessä ja alan työssä. Hän omaksuu aktiivisen roolin työn kehittämisessä ja vaikuttaa ihmisten elinoloihin ja palveluihin.
Opintojaksot
6509A
Tutkiminen ja kehittäminen osana
työkäytäntöä
2 ov
3 sl
6509B
Palvelujen järjestäminen
ja tuottaminen
1 ov
4 sl
6509C
Vaikuttaminen ja
rakenteellinen työ
1 ov
4 sl

Opintojaksot
6510A
Toiminnan ja työyhteisön
johtaminen
2 ov
3 kl
6510B
Työpolitiikka ja
työlainsäädäntö
1 ov
4 sl
6510C
Toimintakulttuurin
kehittäminen
2 ov
3 kl
6510D
Työnohjaus
1 ov
4 sl
6510E
Harjoittelu, toiminnan johtaminen
ja kehittäminen
7 ov
4 sl

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINTOKOKONAISUUS
6510
TOIMINNAN JOHTAMINEN
13 ov 3 kl, 4 sl
Tavoite ja sisältö
Opiskelija hankkii valmiuksia toiminnan johtamiseen työyhteisöissä, ryhmissä ja projekteissa valitsemallaan painopistealueella.
Opiskelija muodostaa kuvan organisaatioiden ja työyhteisöjen kokonaistoiminnasta,
niiden johtamisesta ja kehittämisestä. Hän
perehtyy strategiseen suunnitteluun, henkilöstön kehittämiseen ja organisaation kykyyn toimia asiakaslähtöisesti.
Hän tunnistaa työyhteisön toimivuuteen liittyvät keskeiset tekijät ja lisää taitoaan toimia rakentavasti ja asiakaslähtöisesti työyhteisön jäsenenä. Hän perehtyy työsuojeluun
sekä keskeisimpään työlainsäädäntöön ja
sen soveltamiseen käytännössä. Opiskelija
harjoittelee toimimista työyhteisön tai ryhmän vastaavana tai esimiehenä. Hän saa
valmiuksia arvioida oman työnsä hallintaa ja
perehtyy työnohjaukseen.

OPINNOT
Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta.
Opinnot voivat kuulua ammattikorkeakoulun
normaalitarjontaa 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. Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opintojaksot esitellään
opinto-oppaan luvussa kolme.
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OPINNÄYTETYÖ JA
KYPSYYSNÄYTE
Opinnäytetyössä yhdistyvät erilaiset ammatinhallinnan tavoitteet. Opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa valitsemansa painopistealueen 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.

HARJOITTELU
Harjoittelu sisältyy opintoihin. Harjoittelun
kesto on 30 opintoviikkoa. Harjoittelu on toimimista erilaisissa oppimisympäristöissä,
kansalaisten parissa, työelämässä ja erilaisissa projekteissa.
Pakollisiin perus- ja/tai ammattiopintoihin on
sisällyttävä harjoittelua vammaisten ja
ikääntyvien ihmisten parissa, mikäli opiskelijalla ei ole aikaisempaa kokemusta ko. alueelta.

Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä
alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen
taitoa.
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TEKNIIKKA
JA LIIKENNE
TEKNIIKKA JA LIIKENNE
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN
KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISET
OPINNOT

korkeakoulun yhteisiä ja osa tekniikan ja liikenteen viiden koulutusohjelman yhteisiä
opintoja.

Tunnus
51
53
56
57
58

Viestinnän ja vieraiden kielten, matematiikan, fysiikan ja kemian opintojaksot ovat
kaikille tekniikan alan koulutusohjelmille yhteisiä perusopintoja. Muut yhteiset opinnot
ovat jonkin koulutusohjelman perusopintoja
tai ammattiopintoja.

Koulutusohjelma
Rakennustekniikka
Maanmittaustekniikka
Ohjelmistotekniikka
Kone- ja tuotantotekniikka
Tietotekniikka

Tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmissa
on yhteisiä opintoja, joista osa on ammatti-

Opintojen lukusuunnitelmat esitellään kunkin koulutusohjelman kohdalla.

Insinööri (AMK)
160 ov
OPINNÄYTETYÖ

10 ov

HARJOITTELU

20 ov

AMMATTIOPINNOT

80 ov

Vapaasti valittavat opinnot

10 ov

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot

30 ov

Pakolliset ammattiopinnot

40 ov

PERUSOPINNOT

50 ov

Koulutusohjelman perusopinnot

40 ov

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot

10 ov

198

TEKNIIKKA JA LIIKENNE
PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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.

KOULUTUSOHJELMIEN
PERUSOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
VIESTINTÄ JA VIERAAT KIELET
4 – 8 ov 1 – 4 lv
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on syventää ja kehittää työ- ja
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 tottuu arvioimaan oppimaansa, ottaa vastuuta opiskelustaan ja
pystyy hankkimaan tietoa kohdekielellä. Si-

sältö 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 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.
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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
5002I
Tekniikan matemaattiset
apuneuvot 1
5 ov

1 lv

2 lv

1 lv

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

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
tässä mainitut opintojaksot ovat keskeisiä.
Osa opintojaksoista voidaan liittää läheisesti
muihin ammattiaineiden opintoihin.
Opintojaksot
5002C
Tilastot ja todennäköisyys 2 ov
5002O
Johdatus
AMK-matematiikkaan
2 ov
5002D
Tieteellinen laskenta
ja ohjelmointi
2 ov
5002F
Differentiaaliyhtälöt ja
usean muuttujan funktiot 2 ov
5002H
Differentiaaliyhtälöt ja usean
muuttujan differentiaali- ja
integraalilaskenta
3 ov

3 lv

1 lv

2 lv

2 lv

2 lv
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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 vl
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

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
3 ov
5003B
Fysiikan perusteet 2
3 ov
5003C
Sähkömagnetismi
3 ov
5003D
Fysiikan laboraatiot
2 ov
5003E
Aaltoliike ja kvantit
3 ov
5003F
Aaltoliike ja optiikka
2 ov
5003O
Avaruusfysiikka
3 ov
5211A
Avaruus- ja ilmailufysiikka4 ov
5003H
Rakennusfysiikka
2 ov
5003I
Kemia
2 ov
5003J
Ympäristökemia
2 ov

1 lv
2 lv
2 lv
2 lv
2 – 3 lv
2 – 3 lv
3 – 4 lv
3 – 4 lv
2 – 3 lv
1 – 2 lv
3 – 4 lv

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT
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.
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Vapaasti valittavia opintoja voidaan hyväksyä myös toisesta ammattikorkeakoulusta,
yliopistosta tai sopimuksen mukaan muualta. Tutkintoon voidaan myös hyväksilukea
aikaisempia opintoja. Koulutusohjelmavastaavan tulee hyväksyä muut kuin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset
vapaasti valittavat opinnot esitellään opintooppaan luvussa kolme. Koulutusohjelmien
vapaasti valittavat opinnot esitellään koulutusohjelmien yhteydessä.

HARJOITTELU
OPINTOKOKONAISUUS
HARJOITTELU
20 ov 1 – 4 lv
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuus on teoriaa ja käytäntöä
yhteen liittävä koulutusvaihe, joka luo todellisuuteen perustuvia mielikuvia opetettavista asioista ja tarjoaa ammatillisten työmenetelmien käytännön harjoitusta. Harjoittelun
tavoitteena on perehdyttäminen ammattiopintojen kannalta työelämän pelisääntöihin
sekä keskeisiin käytännön työtehtäviin. Käytännön työkokemus auttaa soveltamaan
teoriassa opittuja menetelmiä todellisissa
työskentelyolosuhteissa sekä auttaa ymmärtämään ammattiaineiden syventäviä
opintoja.

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.

Harjoitteluvaatimus 20 ov = 30-40 työviikkoa, joka jakaantuu seuraavasti
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KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN
KOULUTUSOHJELMA
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 leimaa-antava 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 kuljetus- ja
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.
Ulkoisilta toimintareunaehdoiltaan dynaamisiin olosuhteisiin kehitetyllä osaamisella,
tuotteilla ja järjestelmillä on kysyntää paitsi

kotimaassa myös kaikissa pohjoisen ja eteläisen pallonpuoliskon maissa. 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 ilmasto-olojen
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 harjoituksilla. Koulutusohjelmassa pyritään luomaan
pohjaa elinikäisen oppimisen ideologialle;
opiskelija osaa hankkia ja soveltaa tietoa
oman alansa tehtävissä.
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OPINTOKOKONAISUUS/ -JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

YHT. OV

OPISKELUVUOSI/L
UKUKAUSI

50
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

40

VIESTINTÄ JA VIERAAT KIELET
Suomi
Ruotsi
Englanti 1
Englanti 2

5001
5001A
5001C
5001D
5001E

8
2
2
2
2

1 lv
2 lv
1 lv
3 lv

MATEMATIIKKA
Matematiikan perusteet 1
Matematiikan perusteet 2

5002
5002A
5002B

10
5
5

1 lv
2 lv

FYSIIKKA JA KEMIA
Fysiikan perusteet 1
Fysiikan perusteet 2
Fysiikan laboraatiot
Kemia

5003
5003A
5003B
5003D
5003I

10
3
3
2
2

1 lv
2 lv
2 lv
2 lv

TYÖELÄMÄTIETOUS
Työelämätietous
Orientoituminen opiskeluun

5701
5701A
5701C

3
2
1

1 lv
1 lv

EKOLOGIA
Ekologia

5702
5702A

2
2

1 lv

TIETOTEKNIIKKA
Tietojenkäsittelyn perusteet
Tietotekniikan sovellukset

5703
5703A
5703B

4
2
2

1-2 lv
2 lv

TEKNINEN PIIRUSTUS
Tekninen piirustus
CAD

5704
5704A
5704B

3
1
2

1 lv
2 lv
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AMMATTIOPINNOT

OPISKELU
VUOSI

Talotekniikka
Energiatekniikka
Työkonetekniikka
Kuljetustekniikka

PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT

40

40

40

40

KONETEKNIIKKA
Mekaniikka
Materiaalitekniikka
Valmistustekniikka
Lujuusoppi
Koneenosien suunnittelu
Tuotantotekniikan laboraatiot

5710
5710A
5710B
5710C
5710D
5710E
5710F

12
2
2
2
2
2
2

12
2
2
2
2
2
2

12

10
2
2
2

10

SÄHKÖTEKNIIKKA
Sähkötekniikan perusteet
Elektroniikan perusteet
Ajoneuvojen sähkötekniikka
Autoelektroniikan sovellutukset
Sähköturvallisuus
Sähkötekniikan laboraatiot

5711
5711A
5711B
5711C
5711D
5411E
5711F

11
3
2
2
1
1
2

9
3
2
2
1
1

9
3
2
2
1
1

AUTOTEKNIIKKA
Autotekniikan perusteet
Autotekniikka 1
Autotekniikka 2

5712
5712A
5712B
5712C

5
1
2
2

5
1
2
2

5
1
2
2

HYDRAULIIKKA
Hydrauliikan perusteet
Pneumatiikka
Liikkuvan kaluston hydrauliikka
Laboraatiot

5713
5713A
5713B
5713C
5713D

7
2
2
2
1

5
2
2

7
2
2
2
1

5
2
2

5
2
2

1

1

YRITYSTOIMINTA
Yritys- ja tuotantotalous
Logistiikan perusteet
Laadun perusteet
Projektinhallinnan perusteet

5714
5714A
5714B
5714C
5714D

9
3
2
2
2

9
3
2
2
2

7
3

9
3
2
2
2

9
3
2
2
2

1-2 lv

LÄMPÖ- JA VIRTAUSTEKNIIKKA
Lämpöoppi
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka

5715
5715A
5715B

6
3
3

6
3
3

6
3
3

2 lv

RAKENTAMINEN
Talon- ja yhdyskuntarakentaminen
LVI- ja energiatekniikka

5716
5716A
5716B

4
2
2

4
2
2

4
2
2

1 lv

30

30

5720
5720A
5720B
5720C
5720D
5720E

10
2
2
2
2
2

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
MOOTTORITEKNIKKA
Energiatekniikka
Polttomoottorit
Polttoainelaitteet
Tehonsiirtotekniikka
Kunnossapitotekniikka

1

2
2
2
2
2
2

2
2

30

30

10
2
2
2
2
2

10
2
2
2
2
2

1-2 lv
2
2
2

1 lv

2

2

1 lv

8
3
2

8
3
2

2-3 lv

1
2

1
2
3 lv

2 lv

3-4 lv
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KONEENSUUNNITTELU
Konstruktiotekniikka
Teollinen muotoilu ja ergonomia
Koneensuunnittelun jatkokurssi
Koneensuunnittelun harjoitustyö

5721
5721A
5721B
5721C
5721D

10
3
2
2
3

10
3
2
2
3

3-4 lv

AJONEUVOTESTAUS JA DIAGNOSTIIKKA
Autodiagnostiikka
Tiedonkeruulaitteet
Arktinen ajoneuvotestaus

5722
5722A
5722B
5722C

10
3
3
4

10
3
3
4

3-4 lv

KULJETUSTEKNIIKKA
Kuljetustekniikan perusteet
Maantiekuljetukset
Kuljetustalous
Kuljetuslainsäädäntö
Kuljetustekniikan projekti

5723
5723A
5723B
5723C
5723D
5723E

10
2
3
2
1
2

10
2
3
2
1
2

YRITYS- JA TEOLLISUUSTALOUS
Markkinointi
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus
Laskentatoimi ja rahoitus
Yritysorganisaatiot ja johtaminen
Yrityspeli

5724
5724A
5724B
5724C
5724D
5724E

10
2
2
2
2
2

10
2
2
2
2
2

MITTAUS- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA
Automaatiotekniikan perusteet
Instrumentointitekniikka
Rakennus- ja prosessiautomaatiotekniikka
Tietotekniikan sovellutukset

5730
5730A
5730B
5730C
5730D

10
2
2
3
3

10
2
2
3
3

5731 ja 5732 toteutetaan vuorovuosina
ENERGIATEKNIIKKA
Lämpövoimatekniikka
Kaukolämmitystekniikka
Sähkövoimatekniikka
Uudet energiajärjestelmät
Kunnossapitotekniikka
Ympäristönsuojelutekniikka
Tutkimus- ja tuotekehitysprojekti

5731
5731A
5731B
5731C
5731D
5731E
5731F
5731G

20
3
2
3
3
3
2
4

20
3
2
3
3
3
2
4

TALOTEKNIIKKA
Lämmitystekniikka
Saniteettitekniikka
Ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka
Kylmäkoneet ja jäähdytystekniikka
Rakennusfysiikka
Kiinteistöjen käyttötekniikka
Tutkimus- ja tuotekehitysprojekti

5732
5732A
5732B
5732C
5732D
5732E
5732F
5732G

20
3
2
3
3
3
2
4

3-4 lv

10

3-4 lv
2
2
3
3

3-4 lv

20
3
2
3
3
3
2
4

3-4 lv
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VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

10

Koulutusohjelman vapaasti valittavia opintoja ovat valinnaiset
opinnot, koulutusalan ja toisten koulutusohjelmien tai suuntaavien
opintojen opintojaksot. Erityisen suositeltavia ovat mm.:
Metsäkoneet
Lentokentän kunnossapitokoneet
Moottorikelkan huolto
Moottorikelkat
Ajoneuvolainsäädäntö
Autolaboraatiot

HARJOITTELU
Lukukausiharjoittelu 1
Lukukausiharjoittelu 2
Lukukausiharjoittelu 3
Kesäharjoittelu

3
3
2
3
2
2

5004
5004A
5004B
5004C
5004D

3-4 lv
3-4 lv
1-2 lv
3-4 lv
3-4 lv
3-4 lv

20
5
5
5
5

1 lv
2 lv
3 lv
Kesät

4 sl,4 kl

OPINNÄYTETYÖ

5005

10

Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

5005A

10
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5702
EKOLOGIA
2 ov 1 lv

PERUSOPINNOT
Ammattikorkeakoulun
yhteiset opinnot
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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.

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 sl

1 ov

1 kl

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tiedostaa ympäristönsuojelun
merkityksen ja ottaa huomioon toimintansa
vaikutukset ympäristöön. Hän muistaa kestävän kehityksen periaatteen luonnonvarojen hyödyntämisessä.
Opintojakso
5702A
Ekologia

2 ov

1 lv

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.
Opintojaksot
5302A
Tietojenkäsittelyn
perusteet
5703B
Tietotekniikan
sovellutukset

2 ov

1 sl, 1 kl

2 ov

2 kl

5704
TEKNINEN PIIRUSTUS
3 ov 1 - 2 lv
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on, että opiskelija opintojakson
suoritettuaan tuntee koneenpiirustuksen ja
tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet.
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Opintojaksot
5704A
Tekninen piirustus
5704B
CAD

1 ov

1 lv

2 ov

2 lv

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset
ammattiopinnot
OPINTOKOKONAISUUS
5710
KONETEKNIIKKA
12 ov 1 – 2 lv
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
5710A
Mekaniikka
2 ov
5710B
Materiaalitekniikka
2 ov
5710C
Valmistustekniikka
2 ov
5710D
Lujuusoppi
2 ov
5710E
Koneenosien suunnittelu 2 ov
5710F
Tuotantotekniikan
laboraatiot
2 ov

1 – 2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5711
SÄHKÖTEKNIIKKA
11 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

2 lv
1 lv
2 lv
2 lv

1 lv

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 ra-
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kenteiden toiminnan. Opiskelija perehdytetään ajoneuvojen ympäristövaikutuksiin.
Opintojaksot
5712A
Autotekniikan perusteet 1 ov
5712B
Autotekniikka 1
2 ov
5712C
Autotekniikka 2
2 ov

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
5713B
Pneumatiikka
5713C
Liikkuvan kaluston
hydrauliikka
5713D
Laboraatiot

2 ov

2 lv

2 ov

3 lv

2 ov

3 lv, 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 perus-

teet, materiaalihallinnan ja logistiikan perusteet, laatu- ja ympäristöjärjestelmien perusteet sekä tutustuu projektityöskentelyyn.
Opintojaksot
5714A
Yritys- ja tuotantotalous
5714B
Logistiikan perusteet
5714C
Laadun perusteet
5714D
Projektihallinnan
perusteet

3 ov

1 lv

2 ov

3 lv

2 ov

3 lv

2 ov

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 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

3 ov

1 lv

3 ov

2 lv
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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
2 ov
5716B
Lvi- ja energiatekniikka 2 ov

1 lv
1 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5720
MOOTTORI- JA
TEHONSIIRTOTEKNIIKKA
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 tutustutaan käytettäviin menetelmiin ja laitteistoihin.
Opintojaksot
5720A
Energiatekniikka
5720B
Polttomoottorit

2 ov

3 lv

2 ov

3 lv

5720C
Polttoainelaitteet
5720D
Tehonsiirtotekniikka
5720E
Kunnossapitotekniikka

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.
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
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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 lainsäädännölliset vaatimukset myös
vaarallisia- ja erikoiskuljetuksia koskien.
Opintojaksot
5723A
Kuljetustekniikan
perusteet
2 ov
5723B
Maantiekuljetukset
3 ov
5723C
Kuljetustalous
2 ov
5723D
Kuljetuslainsäädäntö
1 ov
5723E
Kuljetustekniikan projekti2 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.
Opintojaksot
5724A
Markkinointi
5724B
Tuotannon suunnittelu
ja ohjaus
5724C
Laskentatoimi ja
rahoitus
5724D
Yritysorganisaatiot
ja johtaminen
5724E
Yrityspeli

2 ov

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 2 – 4 lv

3 – 4 lv
3 – 4 lv
3 – 4 lv
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 omi-
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naisuudet. 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
5730B
Instrumentointitekniikka
5730C
Rakennus- ja prosessiautomaatiotekniikka
5730D
Tietotekniikan
sovellutukset

2 ov

2 lv

2 ov

3 lv

3 ov

3 lv

3 ov

3 lv

Opintojaksot
5731A
Lämpövoimatekniikka
5731B
Kaukolämmitystekniikka
5731C
Sähkövoimatekniikka
5731D
Uudet
energiajärjestelmät
5731E
Kunnossapitotekniikka
5731F
Ympäristönsuojelutekniikka
5731G
Tutkimus- ja tuotekehitysprojekti

3 ov

2 lv

2 ov

3 lv

3 ov

3 lv

3 ov

4 lv

3 ov

3 lv

2 ov

4 lv

4 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5731
ENERGIATEKNIIKKA
20 ov 2 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5732
TALOTEKNIIKKA
20 ov 2 – 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.

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

3 ov

2 lv

2 ov

3 lv
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5732C
Ilmanvaihto- ja
ilmastointitekniikka
5732D
Kylmäkoneet ja
jäähdytystekniikka
5732E
Rakennusfysiikka

3 ov

3 lv

3 ov

4 lv

3 ov

3 lv

5732F
Kiinteistöjen
käyttötekniikka
5732G
Tutkimus- ja
tuotekehitysprojekti

3 ov

4 lv

4 ov

3 lv
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ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU
MAANMITTAUSTEKNIIKAN
KOULUTUSOHJELMA
MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
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.

VAIHTOEHTOISET SUUNTAUTUMISOPINNOT
Vaihtoehtoisia suuntautumisopintoja ovat
kiinteistötekniikan, kaavoituksen ja ympäristön, 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.
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OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ
KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

YHT.
OV

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

50
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

40

Koulutusohjelman perusopinnot
VIESTINTÄ JA VIERAAT KIELET
Suomi
Ruotsi
Englanti 1
Englanti 2

5001
5001A
5001C
5001M
5001N

8
2
2
2
2

3 kl
3 sl
2 sl, 2 kl
3 lv

MATEMATIIKKA
Tekniikan matemaattiset menetelmät 1
Tekniikan matemaattiset menetelmät 2

5002
5002A
5002B

12
5
5

1 sl, 1 kl
2 sl, 2 kl

Tekniikan matemaattiset apuneuvot 1
Tekniikan matemaattiset apuneuvot 2

5002I
5002J

5
5

1 sl, 1 kl
2 sl, 2 kl

Todennäköisyys ja tilastot

5002C

2

3 sl

FYSIIKKA
Fysiikan perusteet 1
Fysiikan perusteet 2
Fysiikan laboratoriot

5003
5003A
5003B
5003D

8
3
3
2

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

TALOUS- JA TYÖELÄMÄTIETOUS
Yritys- ja tuotantotalous
Yritysorganisaatiot ja johtaminen

5301
5301B
5301C

5
3
2

3 sl, 3 kl
3 kl

TIETOTEKNIIKKA
Tietojenkäsittelyn perusteet
Sovellusohjelmat
Tiedonhallinta

5302
5302A
5303F
5302C

7
2
2
3

1 sl, 1 kl
2 sl, 2 kl
2 sl, 2 kl
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80
40

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot
MITTAUS- JA KARTOITUSTEKNIIKKA
Maanmittaustekniikka 1
Geodeettinen laskenta 1
Geotekniikka
Kartografian perusteet
Paikkatietojärjestelmät 1
Fotogrammetria 1
Maanmittausohjelmistot ja mittaukset

5303A
5303B
5306C
5303C
5303D
5303E
5303G

14
2
2
2
2
2
2
2

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

KIINTEISTÖOPPI JA KAAVOITUS
Kiinteistöoppi 1
Kiinteistöarviointi 1
Kiinteistötoimitukset 1
Kaavoitus 1
Kunnan kiinteistöhallinto
Maastoharjoitukset
Yhdyskuntatekniikka

5304A
5304B
5304C
5304D
5304E
5304F
5306B

14
2
2
2
2
2
2
2

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

OIKEUSOPPI
Siviilioikeus
Kiinteistönmuodostamisoikeus
Rakennus- ja ympäristöoikeus

5305A
5305B
5308A

7
2
2
3

1 – 2 lv
1 – 2 lv
2 – 3 lv

PROJEKTI
Projektitoiminnan perusteet
Maanmittausalan projekti

5307G
5307H

5
2
3

1 lv
2 lv

30

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot
KIINTEISTÖTEKNIIKKA
Kiinteistötoimitukset 2
Kiinteistötoimitukset 3
Kiinteistöoikeus
Kokoustekniikka
Kunnan kiinteistötoimi
Maa- ja metsätalous

5308D
5308E
5308B
5308U
5312L
5308F

12
2
2
2
2
2
2

3 lv
4 lv
3 lv
3 lv
3 lv
3 – 4lv

KAAVOITUS JA YMPÄRISTÖ
Kaavoitusoppi 2
Kiinteistöarviointi 2
Kiinteistöliiketoiminta
Kiinteistöjohtaminen
Kunnan kiinteistötalous ja maapolitiikka
Ympäristösuunnittelu

5308L
5308H
5308V
5308Y
5308J
5308M

12
2
2
2
2
2
2

3 – 4 lv
3 lv
4 lv
4 lv
4 lv
3 – 4 lv

MAANMITTAUSTEKNIIKKA
Satelliittipaikannus
Maanmittaustekniikka 2
Maanmittaustekniikka 3
Kartoitushankkeet
Geodeettinen laskenta 2
Rakennusmittaus

5211I
5309M
5309N
5309J
5309O
5309D

12
2
2
2
2
2
2

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

PAIKKATIETOTEKNIIKKA
Fotogrammetria 2
Geographic Information Technology
Kartografia 2
Kaukokartoituksen perusteet
Kiinteistöoppi 2
Paikkatietojärjestelmät 2

5309B
0005J
5309K
5311A
5308C
5309F

12
2
2
2
2
2
2

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

217

MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
MAANMITTAUSTEKNIIKAN TIETOJÄRJESTELMÄT
Digitaalinen kuvankäsittely
JAKO -käyttöjärjestelmä
Kaavoitusoppi 3
Tietokone- ja tiedonsiirtotekniikka
Visual Basic
Unix -käyttöjärjestelmä ja internet

5302D
5308O
5308Ä
5302E
5607A
5302B

12
2
2
2
2
2
2

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

PROJEKTI
Kiinteistöopin projekti
Mittaus- ja kartoitustekniikan projekti

5307B
5307C

5
5
5

3 lv
3 lv

10

Vapaasti valittavat opinnot
RAMK:n vapaasti valittavat opinnot
Koulutusohjelman vapaasti valittavat opinnot
Koulutusohjelman vapaasti valittavia opintoja ovat valinnaiset
opinnot, koulutusalan tai toisten koulutusalojen tai
koulutusohjelmien vapaasti valittavat opinnot.

HARJOITTELU
Lukukausiharjoittelu 1
Lukukausiharjoittelu 2
Lukukausiharjoittelu 3
Kesäharjoittelu

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

5004
5004I
5004J
5004K
5004L

5005
5005A

20
5
5
5
5

1 kl
2 kl
3 kl

10
10

4 lv
4 lv
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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
OPINTOKOKONAISUUS
5001
VIESTINTÄ JA VIERAAT KIELET
8 ov 2 – 3 lv
Tavoite ja sisältö
Tavoitteena on syventää ja kehittää työ- ja
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 kehittämi-

seen 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.
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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 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 lisää 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
5002B
Tekniikan matemaattiset
menetelmät 2
5002I
Tekniikan matemaattiset
apuneuvot 1
5002J
Tekniikan matemaattiset
apuneuvot 2
5002C
Todennäköisyys
ja tilastot

5 ov

1 sl, 1 kl

5 ov

2 sl, 2 kl

5 ov

1 sl, 2 kl

5 ov

2 sl, 2 kl

2 ov

3 sl

Vapaasti valittavat opintojaksot
5002K
Algebra ja geometria
2 ov
1 lv
5002L
Differentiaali- ja
integraalilaskenta
2 ov
2 lv

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 2 – 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa
opiskelijalle käsitys yritystalouden, yritysmuotojen ja niiden perustamisen, organi-
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saatioiden 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
5301C
Yritysorganisaatiot
ja johtaminen
5301B
Yritys- ja
tuotantotalous

PAKOLLISET
AMMATTIOPINNOT
OPINTOKOKONAISUUS
MITTAUS- JA KARTOITUSTEKNIIKKA
14 ov 1 – 2 lv

2 ov

3 kl

3 ov

3 sl, 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

AMMATTIOPINNOT

2 ov

1 sl, 1 kl

2 ov

2 sl, 2 kl

3 ov

2 sl, 2 kl

Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee tavalliset maanmittaustekniikassa 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
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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.
Opintojaksot
5304A
Kiinteistöoppi 1
2 ov
5304B
Kiinteistöarviointi 1
2 ov
5304C
Kiinteistötoimitukset 1 2 ov
5304D
Kaavoitus 1
2 ov
5304E
Kunnan kiinteistöhallinto 2 ov
5304F
Maastoharjoitukset
2 ov
5306B
Yhdyskuntatekniikka
2 ov

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

Opintojaksot
5305A
Siviilioikeus
5305B
Kiinteistönmuodostamisoikeus
5308A
Rakennus- ja
ympäristöoikeus

2 ov

1 – 2 lv

2 ov

1 – 2 lv

3 ov

2 – 3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5307
PROJEKTI
10 ov 1 – 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.

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
OIKEUSOPPI
7 ov 1 – 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestelmän ja tavanomaisen oikeudenkäyntiprosessin. Hän tuntee ammattialaansa liittyvät
säädökset lainsäädännön eri osa-alueilta.

Pakolliset opintojaksot
5307G
Projektitoiminnan
perusteet
2 ov
5307H
Maanmittausalan
projekti
3 ov

1 lv

2 lv
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Vaihtoehtoiset opintojaksot
5307B
Kiinteistöopin projekti
5 ov
5307C
Mittaus- ja kartoitustekniikan
projekti
5 ov

3 lv

3 lv

VAIHTOEHTOISET
SUUNTAUTUMISOPINNOT
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

2 ov

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

2 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 lv

2 ov

4 lv

2 ov

4 lv

2 ov

4 lv

2 ov

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
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Opintojaksot
5211I
Satelliittipaikannus
2 ov
5309M
Maanmittaustekniikka 2 2 ov
5309N
Maanmittaustekniikka 3 2 ov
5309J
Kartoitushankkeet
2 ov
5309O
Geodeettinen laskenta 2 2 ov
5309D
Rakennusmittaus
2 ov

2 lv

3 lv
4 lv

3 lv
3 lv
3 – 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
MAANMITTAUSTEKNIIKAN
TIETOJÄRJESTELMÄT
12 ov 2 – 4 lv

3 – 4 lv
3 – 4 lv

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 vaihto-opiskelijoita.
Opintojaksot
5309B
Fotogrammetria 2
0005J
Geographic Information
Technology
5309K
Kartografia 2
5311I
Kaukokartoituksen
perusteet

5308C
Kiinteistöoppi 2
2 ov
5309F
Paikkatietojärjestelmät 2 2 ov

2 ov

3 lv

2 ov

2 – 4 lv

2 ov

3 – 4 lv

2 ov

3 – 4 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.
Opintojaksot
5302O
Digitaalinen
kuvankäsittely
5308O
JAKO-käyttöjärjestelmä
5308Ä
Kaavoitusoppi 3
5302E
Tietokone- ja
tiedonsiirtotekniikka
5607A
Visual Basic
5302B
Unix-käyttöjärjestelmä
ja internet

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
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OPINTOKOKONAISUUS
PROJEKTI
5 ov 3 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
3 lv
5307C
Mittaus- ja kartoitustekniikan
projekti
5 ov
3 lv
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ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU
OHJELMISTOTEKNIIKAN
KOULUTUSOHJELMA
OHJELMISTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
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.
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 ryhmätyös-

kentelyssä ja projektien läpiviennissä tarvittavien taitojen kehittämistä. Vahva matemaattisten aineiden osuus antaa hyvät edellytykset vaativien ongelmien ratkaisuun.
Ammattiopinnot on jaettu selkeisiin opintokokonaisuuksiin. Opiskelijat saavat tarvittavan perusosaamisen tietotekniikan eri osaalueilta. 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.

226

OHJELMISTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ sekä
kieliopinnot
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

YHT. OV

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

50
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

Koulutusohjelman perusopinnot

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

40

VIESTINTÄ JA VIERAAT KIELET
Suomi
Ruotsi
Ohjelmistotekniikan englanti 1
Ohjelmistotekniikan englanti 2

5001
5001A
5001C
5001F
5001G

9
2
2
3
2

3 lv
3 lv
2 lv
3 lv

MATEMATIIKKA
Tekniikan matemaattiset menetelmät 1
Tekniikan matemaattiset menetelmät 2
Algoritmien suunnittelu ja analysointi 1
Tieteellinen laskenta ja ohjelmointi

5002
5002A
5002B
5002S
5002D

14
5
5
2
2

1 lv
2 lv
3 lv
2 lv

FYSIIKKA
Fysiikan perusteet 1
Fysiikan laboraatiot

5003
5003A
5003D

5
3
2

2 lv
3 lv

INFORMAATIOTEKNIIKKA
Tietotekniikan perusteet ja tietokoneen rakenne
Johdatus ohjelmointiin ja tiedonhallintaan
Käyttöjärjestelmät - Windows ja Unix
Ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmoinnin perusteet

5601
5601F
5601B
5601C
5601D
5601E

8
1
2
2
2
1

1 lv
1 lv
1 lv
1 lv
2 lv

TALOUS- JA TYÖELÄMÄTIETOUS
Ohjelmistoyrityksen toiminta
Johdatus projektitoimintaan

5602
5602A
5602B

4
2
2

3 lv
2 lv

AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot ja
Valinnaiset ammattiopinnot (merkitty * tai **)
OHJELMISTOPROJEKTIT
Projektityöskentely
Projektin hallinta ja laatu
** Koulutusohjelman kehittämisprojekti
** Yritysprojekti

80

5603
5603A
5603B
5603C
5603D

40
40
8 – 14
3
5
3
3

3 lv
4 lv
3 lv
3 lv
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SYSTEEMITYÖ JA SUUNNITTELUMENETELMÄT
Ohjelmistotekniikka
Suunnittelumenetelmät
Tietokoneavusteinen systeemityö
** CASE-jatkokurssi

5604
5604A
5604B
5604C
5604D

5-7
2
2
1
2

2 lv
3 lv
4 lv
4 lv

TIEDONHALLINTA JA TIETOKANNAT
Relaatiotietokannat ja SQL
Tietokantajärjestelmät - Oracle
* Tietokantojen sovellustyökalut -Oracle/Developer
* SQL - Tietokantaohjelmointi
** Tietomallinnus
** Tiedonhallintatutkielma

5605
5605A
5605B
5605C
5605G
5605E
5605F

4 – 12
2
2
2
2
2
2

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

KÄYTTÖLIITTYMÄT JA SOVELLUSKEHITYS
Käyttöliittymien suunnittelu ja toteutus
* Käyttöliittymien ohjelmointivälineet
Windows ohjelmointi
Sovelluskehittimien perusteet
* Sovelluskehittimien jatkokurssi
** Delphi
** Valinnainen sovelluskehitysväline

5606
5606A
5606B
5606C
5606D
5606E
5606F
5606G

6 - 14
2
2
2
2
2
2
2

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

OHJELMOINTI
* Visual Basic
Olio-ohjelmointi - C++
* C++ jatkokurssi
Olio-ohjelmointi - Java
* Java - jatkokurssi
* Laiteläheinen ohjelmointi
** Sulautetut järjestelmät
** Muu ohjelmointikieli
** Ohjelmointiseminaari

5607
5607A
5607B
5607C
5607D
5607E
5607F
5607G
5607H
5607I

4 - 18
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1 lv
3 lv
3 lv
2 lv
2 lv
4 lv
4 lv
2 – 4 lv
2 lv

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT
* Unix jatkokurssi
* Linux perusteet
** Linux erikoiskurssi
** Windows NT jatkokurssi
** Windows CE ja PDA käyttöjärjestelmät

5608
5608A
5608B
5608C
5608E
5608D

0 - 10
2
2
2
2
2

2 lv
1 lv
2 lv
1 lv
3 lv

TIETOVERKOT JA INTERNET
Tietoverkot
* Internet ja ohjelmointi
** Lähiverkot CNA 1
** WAN-verkot CNA 4
** TCP/IP verkon reititys CNA 2 ja CNA 3
** Lähiverkon ja Internetin peruspalvelut

5609
5609A
5609B
5609C
5609D
5609E
5609F

2 - 16
2
2
3
2
5
2

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

VIRTUAALIMALLINNUS JA PELIOHJELMOINTI
Multimedia
* Tietokonegrafiikka
* Virtuaalitodellisuus ja mallintaminen

5610
5610A
5610F
5610B

2 - 13
2
2
2

1 lv
2 lv
2 lv
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* Peliohjelmoinnin perusteet
** Peliohjelmoinnin jatkokurssi
** Virtuaalimallinnuksen erikoistyö

5610C
5610D
5610E

2
2
3

2 lv
3 lv
3 lv

TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
Tiedonsiirtotekniikka
Tietoliikennejärjestelmät 1
* Tietoliikennejärjestelmät 2
** Tietoliikennejärjestelmien erikoistyö

5611
5205A
5205B
5205D
5611A

5- 10
3
2
2
3

3 lv
3 lv
4 lv
4 lv

TIETOKONETEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA
Digitaalitekniikka
Elektroniikka 1
* Elektroniikka 2
* Sähköturvallisuus

5612
5612A
5612B
5612C
5202D

4–7
2
2
2
1

1 lv
2 lv
3 lv
3 lv

MATEMAATTISET RATKAISUT
* Algoritmien suunnittelu ja analysointi 2
** Tieteellisen laskennan jatkokurssi
** Matriisilaskenta
** Koodausteoria
** Salakirjoitusmenetelmät

5613
5613A
5613B
5613C
5613D
5613E

0 - 10
2
2
2
2
2

3 lv
3 lv
3 lv
4 lv
4 lv

OHJELMISTOYRITYKSEN TALOUS JA HALLINTO
* Ohjelmistoyrityksen talous ja hallinto
** Ohjelmistoyrityksen perustaminen

5614
5614A
5614B

0–5
3
2

3 lv
4 lv

OHJELMISTOKOULUTUS JA ASIANTUNTIJA
** Ohjelmistoneuvonta ja tutortoiminta
** Ohjelmistokoulutus ja koulutusprojekti
** Konsultointi ja yrityscase

5615
5615A
5615B
5615C

0–8
2
3
3

2 lv
3 lv
3 – 4 lv

Vapaasti valittavat opinnot

10

RAMKin vapaasti valittavat opinnot, esitellään luvussa 3
Koulutusohjelman vapaasti valittavat opinnot
Koulutusohjelman vapaasti valittavia opintoja ovat valinnaiset
opinnot tai toisten koulutusohjelmien vapaasti valittavia
opintoja.
HARJOITTELU
Lukukausiharjoittelu 1
Lukukausiharjoittelu 2
Lukukausiharjoittelu 3
Kesäharjoittelu
OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

5004
5004I
5004J
5004K
5004L
5005
5005A

20
5
5
5
5
10
10

2 lv
3 lv
4 lv
Kesät
3 sl, 4 lv
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 RAMK:N 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 kolme.

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 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
5601B
Johdatus ohjelmointiin ja
tiedonhallintaan
2 ov
5601C
Käyttöjärjestelmät
- windows ja unix
2 ov
5601D
Ohjelmoinnin perusteet 2 ov
5601E
Olio-ohjelmoinnin
perusteet
1 ov

1 lv

1 lv

1 lv
1 lv

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
työntekijälle, jotta hän tietäisi, miten itse voi
vaikuttaa tulokseen ja myös omiin tuloihinsa.
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Opintojaksot
5602A
Ohjelmistoyrityksen
toiminta
5602B
Johdatus
projektitoimintaan

2 ov

3 lv

2 ov

2 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 perusteet
projektin käynnistämisestä, ja suunnittelusta, projektityöskentelystä sekä sisäisestä
ohjauksesta. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa toimia ohjelmistopro-

jektin 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.
Opintojaksot
5603A
Projektityöskentely
3 ov
5603B
Projektin hallinta ja laatu 5 ov
5603C
** Koulutusohjelman
kehittämisprojekti
3 ov
5603D
** Yritysprojekti
3 ov

3 lv
4 lv

2 - 3 lv
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 tietojärjestelmien kehityshankkeissa että varsinaisessa ohjelmistotuotannossa
Opintojaksot
5604A
Ohjelmistotekniikka

2 ov

2 lv
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5604B
Suunnittelumenetelmät 2 ov
5604C
Tietokoneavusteinen
systeemityö
1 ov
5604D
** CASE jatkokurssi
2 ov

3 lv

4 lv
4 lv

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
2 ov
2 lv
5605B
Tietokantajärjestelmät
- Oracle
2 ov
3 lv
5605C
* Tietokantojen sovellustyökalut Oracle/Developer
2 ov
3 lv

5605D
* SQL-tietokantaohjelmointi
5605E
** Tietomallinnus
5606F
** Tiedonhallintatutkielma

2 ov

4 lv

2 ov

3 lv

2 ov

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
perusteet
2 ov
5606E
* Sovelluskehittimien
jatkokurssi
2 ov
5606F
** Delphi
2 ov

2 lv

3 lv
3 lv

2 lv

3 lv
4 lv
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5606G
** Valinnainen
sovelluskehitysväline

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
2 ov
5607B
Olio-ohjelmointi - C++ 2 ov
5607C
* C++ jatkokurssi
2 ov
5607D
Olio-ohjelmointi - Java 2 ov
5607E
* Java-jatkokurssi
2 ov
5607F
* Laiteläheinen
ohjelmointi
2 ov
5607G
** Sulautetut järjestelmät2 ov

1 lv
3 lv
3 lv
2 lv
2 lv

5607H
** Muu ohjelmointikieli 2 ov
5607I
** Ohjelmointiseminaari 2 ov

2 - 4 lv
2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5608
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT
0 - 8 ov 1 - 3 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.
Opintojaksot
5608A
* Unix jatkokurssi
5608B
* Linux perusteet
5608C
** Linux erikoiskurssi
5608D
** Windows CE ja PDA
käyttöjärjestelmät
** Windows NT
-jatkokurssi

2 ov

2 lv

2 ov

1 lv

2 ov

2 lv

3 ov

3 lv

2 ov

2 lv

4 lv
4 lv
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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

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
5610F
* Tietokonegrafiikka
5610B
* Virtuaalitodellisuus ja
mallintaminen
5610C
* Peliohjelmoinnin
perusteet
5610D
** Peliohjelmoinnin
jatkokurssi
5610E
** Virtuaalimallinnuksen
erikoistyö

2 ov

1 lv

2 ov

2 lv

2 ov

2 lv

2 ov

2 lv

2 ov

3 lv

3 ov

3 lv

2 lv

2 lv

1 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

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.
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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 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
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
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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
Opintojaksot
5614A
* Ohjelmistoyrityksen
talous ja hallinto
5614B
** Ohjelmistoyrityksen
perustaminen

2 ov

3 lv

3 ov

4 lv

Opintojaksot
5615A
** Ohjelmistoneuvonta
ja tutortoiminta
5615B
* Ohjelmistokoulutus
ja koulutusprojekti
5615C
** Konsultointi ja
yrityscase

2 ov
*

2 lv

3 ov

3 – 4 lv

3 ov

3 – 4 lv

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.
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RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
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 koulu-

tusalallaan esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen. Tärkeä tavoite on kyky arvioida rakennustekniikkaan liittyvien toimenpiteiden
vaikutuksia ihmisten elinympäristöön sekä
kyky ottaa huomioon taloudelliset näkökohdat ja omaksua liiketaloudellinen ajattelutapa. Koulutuksessa pyritään antamaan myös
valmiuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä.
Rakennustekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit työskentelevät alaan
kuuluvien rakenteiden ja tuotteiden suunnittelutehtävissä sekä johtamis-, tuotanto-,
projektivienti ja asiantuntijatehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla.
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OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ
KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

MATEMATIIKKA
Ks. matematiikan perusopintojen vaihtoehdot s.
Tekniikan matemaattiset menetelmät 1
Tekniikan matemaattiset menetelmät 2
Tekniikan matemaattiset apuneuvot 1
Tekniikan matemaattiset apuneuvot 2
Tuotantopainotteisesti suuntautuvat opiskelijat suorittavat
vain jakson 5002I
FYSIIKKA JA KEMIA
Fysiikan perusteet 1
Rakennusfysiikka
Fysiikan laboraatiot
Kemia

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

50
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

Koulutusohjelman perusopinnot
VIESTINTÄ JA VIERAAT KIELET
Suomi
Ruotsi
Englanti 1
Englanti 2

YHT. OV

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

40
5001
5001A
5001C
5001D
5001E
5002

8
2
2
2
2

3 lv
3 lv
2 lv
3 lv

5-10

5002A
5002B

5
5

1-2 lv
2-3 lv

5002I
5002J

5
5

1-2 lv
2-3 lv

5003
5003A
5003H
5003D
5003I

10
3
3
2
2

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

TALOUS- JA TYÖELÄMÄTIETO
Markkinointi
Talous- ja yritystoiminnan perusteet
Työmaasuunnittelun projektityö
Tuotantopainotteisesti suuntautuneille opiskelijoille
Opiskelu tapahtuu työmaalla työmaaprojekteina
TIETOTEKNIIKKA
Tietojenkäsittelyn perusteet
Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD-sovellusohjelmt

5100
5100A
5100C
5155A

4-9
2
2
5

1-2 lv
2-3 lv
3-4 lv

5101
5302A
5101A

4
2
2

1 lv
2 lv

MEKANIIKKA
Statiikka
Lujuusoppi

5102
5102C
5102B

4
2
2

1-2 lv
2 lv
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AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot

80
40

TALOUS JA JOHTAMINEN
Johtaminen ja henkilöstöhallinto
Tuotannon ohjaus

5110
5110A
5110D

4
2
2

2-3 lv
2-3 lv

RAKENNUSTEKNIIKKA
Tekninen piirustus
Betonitekniikka
Johdatus projektitoimintaan

5111
5111A
5111B
5111C

7
2
3
2

1-2 lv
1-2 lv
1-2 lv

RAKENNETEKNIIKKA
Betonirakenteiden perusteet
Metalli- ja puurakenteiden perusteet
Rakenteiden mekaniikka

5112
5112D
5112H
5112I

6
2
2
2

2 lv
2-3 lv
2 lv

GEOTEKNIIKKA JA POHJARAKENNUS
Geotekniikan perusteet
Pohjarakennuksen perusteet

5113
5113D
5113E

6
3
3

1 lv
1-2 lv

TALONRAKENNUS
Talonrakennuksen perusteet
Rakennusosat

5114
5114A
5114E

5
2
3

1 lv
1 - 2 lv

YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Tiesuunnittelun perusteet
Tie- ja maarakennus
Vesitekniikka

5115
5115A
5115B
5115E

6
2
2
2

1 - 2 lv
1 - 2 lv
2 lv

LAITE- JA MITTAUSTEKNIIKKA
Mittaustekniikka
Rakennuskoneet
Säätö- ja automaatiotekniikka

5116
5116A
5116B
5116E

6
2
2
2

1-2 lv
1-2 lv
3-4 lv

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot

30

YHTEISET SUUNTAUTUMISOPINNOT
Rakennusprojekti
Rakennushankkeen talous
Matalaenergiarakentaminen
Ympäristötekniikka

5144
5144A
5144B
5147C
5144D

10
2
3
3
2

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

Seuraavista moduuleista tulee 20 opintoviikkoa.
Jakso toteutetaan, jos sille on ilmoittautunut vähintään 15
opiskelijaa. Osa jaksoista toteutetaan joka toinen vuosi.
RAKENNE- JA RAKENNUSSUUNNITTELU
Rakennesuunnittelun projektityö
Betoni- ja muuratut rakenteet
Metalli- ja puurakenteet
Rakenteiden mekaniikan sovellukset
Rakennussuunnittelu

5145
5145A
5145B
5145C
5145D
5147B

12
3
3
2
2
2

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

TUOTANTOTEKNIIKKA
Tuotantotekniikan projektityö
Rakennuttaminen
Työmaatekniikka ja korjausrakentaminen
Tarjouslaskenta

5148
5148A
5148B
5148C
5148E

10
3
2
3
2

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

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN
Yhdyskuntarakentamisen projektityö
Tie- ja liikennetekniikka
Tien- ja kadunrakennus, kunnossapito
Vesihuoltotekniikka

5149
5149A
5149B
5149C
5149D

10
3
2
3
2

3-4 lv
3-4 lv
3-4 lv
3-4 lv
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YMPÄRISTÖTEKNIIKKA
Ympäristötekniikan projektityö
Ympäristönsuojelutekniikka
Vesien käsittely
Vesistöjen kunnostus

5151
5151A
5151B
5151C
5151D

10
3
3
2
2

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

RAKENNUSALAN OHJELMISTOKEHITYS
Ohjelmistotekniikan projektityö
Johdatus ohjelmointiin ja tiedonhallintaan
Ohjelmointi 1
Jokin opintojakso ohjelmistotekniikan koulutusohjelman
perus- tai ammattiopinnoista
Ohjelmointi 2
Jokin opintojakso ohjelmistotekniikan koulutusohjelman
perus- tai ammattiopinnoista
Soveltava ohjelmointi

5152
5152A
5601B
5152B

10
2
2
2

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

5152C

2

2-3 lv

5152D

2

3-4 lv

KYLMÄ- JA TALVITEKNIIKKA
Talvikunnossapito
Työskentely kylmässä
Kylmien olosuhteiden testaus- ja mittausmenetelmät
Lumi- ja jäärakentaminen
Materiaalien käyttäytyminen kylmässä

5153
5153A
5153B
5153C
5153D
5153E

10
2
2
2
2
2

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

YLLÄPITO
Hoidon ja kunnossapidon projektityö
Elinkaarilaskelmat
Ylläpidon hallinto ja talous
Perusparannuksen projektityö

5154
5154A
5154B
5154C
5154D

10
3
2
2
3

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

5155

15

TYÖMAAN TUOTANNONOHJAUS
Opiskelu tapahtuu työmaalla työmaaprojekteina
Aikataulusuunnittelun ja –ohjauksen sekä talouden
ohjauksen projektityö
Työsuhdeasian projektityö
Rakennustyömaan logistiikan projektityö
RAKENNUSSUUNNITTELU
Rakennussuunnittelun opinnot suoritetaan ulkomailla,
esim. Horsens Polytechnic Tanska

5155B

5

3-4 lv

5155C
5155D

5
5

3-4 lv
3-4 lv

5156

20
3-4 lv

Vapaasti valittavat opinnot

10

RAMKin vapaasti valittavat opinnot , esitellään luvussa 3
Koulutusohjelman vapaasti valittavat opinnot
Koulutusohjelman vapaasti valittavia opintoja ovat edellä
vaihtoehtoisissa suuntautumisopinnoissa mainitut opinnot
sekä muut erikseen järjestettävät ajankohtaiset
ammattiopinnot

HARJOITTELU
Lukukausiharjoittelu 1
Lukukausiharjoittelu 2
Lukukausiharjoittelu 3
Kesäharjoittelu

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

5004
5004I
5004J
5004K
5004L

5005
5005A

20
5
5
5
5

1 kl
2 kl
3 kl
Kesät

10

3 - 4 lv

10
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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
Viestintä ja vieraat kielet, matematiikka, fysiikka ja kemia ks. tekniikan ja liikenteen yhteiset opinnot.

Opintojaksot
5100A
Markkinointi
2 ov
5100C
Talous- ja yritystoiminnan
perusteet
2 ov
Tuotantopainotteisesti
suuntautuneille opiskelijoille
5155A
Työmaasuunnittelun
projektityö
5 ov

1 - 2 lv

2 - 3 lv

3 - 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5101
TIETOTEKNIIKKA
4 ov 1 - 2 lv
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelija tietokoneen käyttöön ammatillisen kehityksen tukena. Hän saa valmiuden rakentamisen eri alojen tietokoneavusteisen suunnittelun opiskeluun.
Opintojaksot
5101A
Tietotekniikan
perusteet
2 ov
1 lv
5101B
Tietokoneavusteinen suunnittelu,
CAD
2 ov
2 lv

OPINTOKONAISUUS
5100
TALOUS- JA TYÖELÄMÄTIETO
4 - 9 ov 1 - 3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5102
MEKANIIKKA
4 ov 1 - 2 lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija markkinointiin osana yrityksen toimintaa sekä yrittäjyyteen, yritysmuotoihin ja yrityksen toimintaan kansantaloudessa.

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee ne lujuusopin ja sauvarakenteiden statiikan perustiedot, jotka ovat tarpeen
rakennusinsinöörin ammatissa. Hän osaa
laskea tavanomaisten staattisesti kuormitet-
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tujen sauvarakenteiden voimasuureet, sauvarakenteiden keskeiset sisäiset jännitykset
sekä tavallisimmat muodonmuutokset eli
mitoittaa yksinkertaisen sauvarakenteen.
Opintojaksot
5102C
Statiikka
5102B
Lujuusoppi

2 ov

1 - 2 lv

2 ov

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
7 ov 1 - 2 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

2 ov

1 - 2 lv

3 ov

1 -2 lv

4 ov

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5112
RAKENNETEKNIIKKA
6 ov 2 - 3 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

2-3 lv
2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5113
GEOTEKNIIKKA
JA POHJARAKENNUS
6 ov 1 - 2 lv
Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija tietää geologian perusasiat ja
maa-ainesten erilaiset geotekniset ominaisuudet ja osaa tavanomaisimmat geotekniset laskelmat, sekä hallitsee pohjarakennus-
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alalla yleisesti käytettyjen rakenteiden ja
perustamistapojen suunnitteluperusteet ja
työmenetelmät.
Opintojaksot
5113D
Geotekniikan perusteet 3 ov
5113E
Pohjarakennuksen
perusteet
3 ov

1 lv

2 ov

1 - 2 lv

2 ov

1- 2 lv

2 ov

2 lv

1 - 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.
Opintojaksot
5114A
Talonrakennuksen
perusteet
5114E
Rakennusosat

Opintojaksot
5115A
Tiesuunnittelun
perusteet
5115B
Tie- ja maarakennus
5115E
Vesitekniikka

2 ov

1 lv

3 ov

1-2 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-, automaatio- ja 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

OPINTOKOKONAISUUS
5115
YHDYSKUNTATEKNIIKKA
6 ov 1 - 2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5144
YHTEISET SUUNTAUTUMISOPINNOT
10 ov 3 lv

Tavoite ja sisältö
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että
opiskelija hallitsee tiesuunnittelun ja -rakentamisen sekä yhdyskuntien vesihuollon perusteet ja tuntee maarakennus- ja louhintatekniikan yleiset työmenetelmät.

Tavoite ja sisältö
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
oppii itsenäisesti laatimaan tulevaan ammattialaansa liittyviä toimeksiantoja ja suunnitelmia
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Opintojaksot
5144A
Rakennusprojekti
5144B
Rakennushankkeen
talous
5147C
Matalaenergia
rakentaminen
5144D
Ympäristötekniikka

2 ov

3 lv

3 ov

3 lv

3 ov

3 - 4 lv

2 ov

3 - 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
3 ov
5145B
Betoni- ja muuratut
rakenteet
3 ov
5145C
Metalli- ja puurakenteet 2 ov
5145D
Rakenteiden mekaniikan
sovellutukset
2 ov
5147B
Rakennussuunnittelu
2 ov

4 lv

3 - 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5148
TUOTANTOTEKNIIKKA
10 lv 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-, vesi-, ja
kunnallisteknisten rakenteiden toiminnasta,
suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

3 - 4 lv

3 - 4 lv
2 - 3 lv

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
3 - 4 lv
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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

3 ov

3 - 4 lv

3 ov

3 - 4 lv

2 ov

3 - 4 lv

2 ov

3 - 4 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5152
RAKENNUSALAN
OHJELMISTOKEHITYS
10 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
5152B
Ohjelmointi 1
5152C
Ohjemointi 2
5152D
Soveltava ohjelmointi

2 ov

2 - 3 lv

2 ov

2 - 3 lv

2 ov

2 - 3 lv

2 ov

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.
Opintojaksot
5153A
Talvikunnossapito
2 ov
5153B
Työskentely kylmässä 2 ov
5153C
Kylmien olosuhteiden testausja 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

3 - 4 lv
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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

3 - 4 lv
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.

3 - 4 lv

3 - 4 lv

Opintojaksot
Kyseisen ulkomaisen oppilaitoksen opintojaksot. Esimerkiksi Tanskan Horsens
Polytechnic:n yhden lukukauden rakennussuunnittelujakso.

OPINTOKOKONAISUUS
5155
TYÖMAAN TUOTANNONOHJAUS
15 ov 3 - 4 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija oppii itsenäisesti laatimaan ja toteuttamaan rakennustyömaan ohjaukseen
liittyviä suunnitelmia.
Opintojaksot
5155B
Aikataulun ja talouden suunnittelun
ja ohjauksen projektityö 5 ov
3 - 4 lv
5155C
Työsuhdeasian
projektityö
5 ov
3 - 4 lv
5155D
Rakennustyömaan
logistiikan projektityö
5 ov
3 - 4 lv
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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.

ruuslaitetekniikkaan. Ilmailutekniikan opinnoissa opiskelija syventyy avioniikkaan ja ilmailun- ja lennonvarmistusjärjestelmiin.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Pätevyydet ja
ammatilliset tehtäväalueet

Tietotekniikan koulutusohjelmassa on laiteja 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 ava-

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

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 johtoja 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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OPINTOKOKONAISUUS/-JAKSO

JAKSON YHT. OV
TUNNUS

PERUSOPINNOT
RAMK:n yhteiset opinnot
OPISKELU JA POHJOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ
SEKÄ KIELIOPINNOT
Pakolliset
Tutkiva oppiminen
Pohjoinen ympäristö ja lappilaisuus
Viestintä
Vaihtoehtoiset
Luovuus, persoonallisuus ja ryhmätaidot työelämässä
RAMK:sta maailmalle
Muuttuva työelämä
Tilastomatematiikka
Kansainvälinen käytös- ja tapatietous
Tutkimusmenetelmät
Minä markkinoin. Case RAMK.
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 0002B-0002X ja 2900H

OPISKELUVUOSI/
LUKUKAUSI

50
10
0001 JA
0002
0001M
0001B
0002A
0001C
0001D
0001E
0001L
1104T
0001N
0001O

Koulutusohjelman perusopinnot

6
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

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

40

Tuot

Ilmailu

Softa

Ava

Laites

Lukuk

8
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2 lv
3 lv
1 kl
2 lv

5
5

5
5

1 lv
2 sl

VIESTINTÄ JA VIERAAT KIELET
Suomi
Ruotsi
Englanti 1
Englanti 2

5001
5001A
5001C
5001D
5001E

MATEMATIIKKA
Ks. Matematiikan perusopintojen vaihtoehdot s.
Tekniikan matemaattiset menetelmät 1
Tekniikan matemaattiset menetelmät 2

5002A
5002B

5
5

Tekniikan matemaattiset apuneuvot 1
Tekniikan matemaattiset apuneuvot 2

5002I
5002J

5
5

5
5

5
5

5
5

1 lv
2 sl

Algebra ja geometria (sis. vap. val.)
Differentiaali- ja integraalilaskenta (sis. vap. val.)
Diff.yhtälöt ja usean muuttujan diff.- ja integr. laskenta
Diskreetti matematiikka
Matemaattinen signaaliteoria 1
Todennäköisyys ja tilastot (= RAMK yhteiset 0001L)
Tieteellinen laskenta ja ohjelmointi

5002K
5002L
5002H
5210G
5002V
5002C
5002D

2’
2’
3
3
3
2’
2

2’
2’

2’
2’
3

2’
2’

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

FYSIIKKA
Fysiikan perusteet 1
Fysiikan perusteet 2 (S)
Fysiikan laboraatiot
Aallot ja kvantit
Avaruus- ja ilmailufysiikka
Kemia
Sähköturvallisuus

5003
5003A
5003C
5003D
5003E
5003O
5003I
5810A

10-11
3
3
2
3
3
2
1

PROJEKTITOIMINTA
Projektitoiminnan perusteet
Ammattiprojekti

5800
5800A
5800B

TUOTANTOTEKNIIKKA
Logistiikka
Kone-elimet

5875
5875A
5875B

5002

14-20

3

3

3
2’
2

3
2’
2

3
3
2
3

3
2’
2

2’
2

2’
2

3
3
2

3
3
2

3
3
2
3

3
3
2

2
1

1

1

1

1

2-7
2
3

2
3

2
3

2
3

2

2

2
2

2
2

3

40

3

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

2 sl
3 sl

3 kl
2 kl

40

40

40

40
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AMMATTIOPINNOT
Pakolliset ammattiopinnot

80
40

YRITYS- JA TUOTANTOTALOUS
Yritys- ja tuotantotalous
Laatujärjestelmät
Ammattiprojekti

5805
5805A
5805B
5800C

5-8
3
2
3

TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
Virtapiirit ja verkot
Signaalit ja muutosilmiöt 1

5810
5810B
5810C

ELEKTRONIIKKA
Elektroniikka 1
Elektroniikan laboraatiot
Elektroniikka 2

3
2

3
2

3
2

3
2
3

3
2
3

4 lv
2 kl
3 sl

5
3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

1 lv
2 kl

5815
5815A
5815B
5815C

5
2
1
2

2
1
2

2
1
2

2
1
2

2
1
2

2
1
2

1 kl
2 sl
3 sl

TIETOJENKÄSITTELY
Tietojenkäsittelyn perusteet
Johdatus ohjelmointiin
Ohjelmoinnin laboraatiot
Relaatiotietokannat ja SQL
Olio-ohjelmoinnin perusteet
Ohjelmistosuunnittelun menetelmät

5820
5820A
5820B
5820C
5820D
5820E
5820F

8-12
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

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

TIETOKONETEKNIIKKA
Digitaalitekniikka
Digitaalitekniikan laboraatiot
Tietokoneen rakenne

5830
5830A
5830B
5830C

5
2
1
2

2
1
2

2
1
2

2
1
2

2
1
2

2
1
2

1 sl
1 kl
2 kl

TIETOLIIKENNETEKNIIKKA JA TIETOVERKOT
Tiedonsiirtotekniikka 1
Tiedonsiirtotekniikan perusteet
Tietoliikennejärjestelmät 1
Tiedonsiirtotekniikan laboraatiot
Tietoverkkojen perusteet
Satelliittipaikannus

5840
5840A
5840B
5840C
5840D
5840E
5840F

7-10
3
3
2
1
2
2

2

2

3
2
1
2

3
2
1
2
2

3
2
1
2

2
1
2

2
1
2

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

AUTOMAATIOTEKNIIKKA
Säätö- ja automaatiotekniikka
Tuotantoautomaatio

5870
5870A
5870B

4
2
2

2
2

2

2

2

40

40

40

40

Suuntautumisopinnot

40

3 sl
3 lv

30

Tietoliikennetekniikka
Tietoliikennejärjestelmät 2
Tiedonsiirtotekniikka 2
TETRA
Laajakaistaverkot
SDL järjestelmäkehitys

5845
5845A
5845B
5845C
5845D
5845E

10
2
2
2
2
2

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

Tietoverkot
Lähiverkon ja internetin peruspalvelut
Reititinverkot
Internetverkkojen tekniikat
Laajaverkot (WAN)

5846
5846A
5846B
5846C
5846D

9
2
2
3
2

3-4 lv
3-4 lv
3-4 lv
3-4 lv
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Laitesuunnittelu (perusteet)
Signaalit ja muutosilmiöt 2
Elektroniikka 3
Radiotekniikan perusteet
Hakkuriteholähteet
Mittauselektroniikka

5850
5850A
5850B
5850C
5850D
5850E

10
2
2
2
2
2

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

Laitesuunnittelu (jatko)
Luotettavuusanalyysi
Piirisimulointi
CAD
EMC normit ja mittaukset
Digitaalinen signaalinkäsittely
VHDL-kuvauskieli

5851
5851A
5851B
5851C
5851D
5851E
5851F

12
2
2
2
2
2
2

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

Ohjelmistotekniikka
Sovelluskehittimien perusteet
Tietokoneavusteinen systeemityö (CASE)
Windows-ohjelmoinnin perusteet
Sulautetut järjestelmät

5860
5860A
5860B
5860C
5860D

10
2
2
2
4

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

Tuotantotekniikka
Testausautomaatio
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus
Elektroniikan tuotantotekniikka 1
Elektroniikan tuotantotekniikka 2
Konenäköjärjestelmät

5875
5875C
5875D
5875E
5875F
5875G

10
2
2
2
2
2

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

Avaruus- ja ilmailutekniikka
Satelliittitietoliikenne
Avaruustekniikka
Lentotekniikan perusteet
Ilmailumääräykset ja - hallinto
Ilma-aluksen järjestelmät ja ylläpito
Lennonvarmistus- ja lentokenttäjärjestelmät ja ylläpito

5880
5880A
5880B
5880C
5880D
5880E
5880F

Vapaasti valittavat opinnot
JAVA-ohjelmointi
Visual Basic
Elektroniikan pakkausteknologiat
PIC-prosessori harrastuksena
CAD/CAM-perusteet
MATLAB-perusteet
Matemaattinen signaaliteoria 2
Lisäksi kaikki suuntaavat kurssit hyväksytään

HARJOITTELU
Lukukausiharjoittelu 1
Lukukausiharjoittelu 2
Lukukausiharjoittelu 3
Kesäharjoittelu

OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

5890
5890A
5890B
5890C
5890D
5890E
5890F
5890G

5004
5004I
5004J
5004K
5004L

15
2
3
2
2
3
3

10

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

10

10

10

10

10

2
2
1
2
2
2
3

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

1 kl
3 lv

20
5
5
5
5

5005

10

5005A

10

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

10

10

10

10

5
5
5
5

10

1 kl
2 kl
3 kl
kesät

4 lv
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PERUSOPINNOT
AMMATTIKORKEAKOULUN
YHTEISET OPINNOT
OPINTOKOKONAISUUDET
0001 OPISKELU JA POHJOINEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
0002 KIELIOPINNOT
(RAMK:n yhteiset)
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
Perusopintojen kuvaukset opinto-oppaassa
tekniikan ja liikenteen alan yhteisinä opintojaksoina.

AMMATTIOPINNOT
YHTEISET
AMMATTIOPINNOT
5805
Yritys- ja tuotantotalous

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 - 10 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 laitesuun-
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nittelun, ohjelmistotekniikan, tuotantotekniikan tai avaruus- ja ilmailutekniikan projektitöitä.
Opintojaksot
5800A
Projektitoiminnan
perusteet
5800B
Ammattiprojekti

2 ov

2 sl

3 ov

3 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5805
YRITYS- JA TUOTANTOTALOUS
5 ov 2 – 4 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija saa kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Opiskelija tuntee tuntee erilaiset yritysmuodot, niiden perustamismenettelyn ja toimintojen
organisoinnin. Lisäksi hän tuntee yrityksen
ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen perusteet sekä ymmärtää tuotannon suunnittelun
ja ohjauksen periaatteet.
Opintojaksot
5805A
Yritys- ja tuotantotalous 3 ov
5805B
Laatujärjestelmät
2 ov

4 lv

Tasa- ja vaihtosähköpiirien peruskäsitteet,
passiiviset komponentit, resonanssipiirit.
Ohmin laki sekä Kirchoffin lait, piiriyhtälöiden kirjoittaminen matriisimuodossa. Osoitinlaskenta, Laplace-muunnoksen käyttö.
Tietokoneavusteiset laskentamenetelmät.
Opintojaksot
5810B
Virtapiirit ja verkot
5810C
Signaalit ja
muutosilmiöt 1

3 ov

1 lv

2 ov

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5815
ELEKTRONIIKKA
5 ov 1 – 3 lv
Tavoite ja sisältö
Opiskelija tuntee elektroniikan peruskomponentit. Opiskelija ymmärtää elektronisten
peruskytkentöjen toiminnan. Hän hallitsee
piirien analyysiin liittyvän matemaattisen
käsittelytavan. Tuntee erilaisten vahvistimien, suodattimien, regulaattorien, A/D- ja D/
A -muunninpiirien rakenteen. Tuntee tietokoneavusteisten piirisuunnittelumenetelmien
perusteet sekä saa perustiedot sähköturvallisuudesta.

2 lv

OPINTOKOKONAISUUS
5810
TEOREETTINEN
SÄHKÖTEKNIIKKA
5 ov 1 – 2 lv

Opintojaksot
5815A
Elektroniikka 1
2 ov
5815B
Elektroniikan laboraatiot 1 ov
5815C
Elektroniikka 2
2 ov

1 kl
3 lv
3 lv

Tavoite ja sisältö
Lineaaristen tasa- ja vaihtosähköpiirien tunteminen sekä peruslaskutoimitusten hallitseminen tasa- ja vaihtosähköpiireillä. Taajuusalueen ja aika-alueen virtapiirilaskujen
matemaattisen pohjan ymmärtäminen.
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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
2 ov
5820B
Johdatus ohjelmointiin 2 ov
5820C
Ohjelmoinnin laboraatiot 2 ov
5820D
Relaatiotietokannat
ja SQL
2 ov
5820E
Olio-ohjelmoinnin
perusteet
2 ov
5820F
Ohjelmistosuunnittelun
menetelmät
2 ov

1 sl
1 lv
1 lv

2 lv

3 lv

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

5830B
Digitaalitekniikan
laboraatiot
5830C
Tietokoneen rakenne

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
5875B
Tuotantoautomaatio

2 ov

3 sl

2 ov

3 kl
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INNOAKATEMIA
INNOAKATEMIAN
OPETUSSUUNNITELMA
InnoAkatemia on Rovaniemen ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmien ja –alojen
yhteinen, itsenäinen yksikkö. Se on suuntautunut yritystoiminnan ja erityisesti markkinoinnin koulutukseen, jossa yrittäjyyskasvatus ja yrityshautomo on integroitu koulutukseen. Tavoitteena on valmentaa henkilöitä, 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.
InnoAkatemiassa perinteiset luennot on korvattu yhteisillä keskusteluilla. Jokainen tiimi
kokoontuu kaksi kertaa viikossa koko tiimin
yhteiseen istuntoon. Niissä on tärkeintä dialogin ja kollektiivisen ajattelun oppiminen.

Opitaan toinen toiselta keskustellen, kuunnellen ja ajatuksia vaihtaen. Näin kootaan
yhteen ns. hiljainen tieto, joka on syntynyt
teorian käytäntöön soveltamisesta ja projekteista.
Tiimi-istuntojen rinnalla toimivat toiselta oppimista 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. Oppimissuunnitelma tehdään yhdessä opiskelijoiden,
opettajien (valmentajien) ja työelämän kanssa. Jokainen opiskelija pitää itse omaa treenipäiväkirjaa, joka toimii kehittämistyön apuvälineenä. Harjoituspäiväkirjan ja oppimissopimusten tarkastukset uudistavat jatkuvana prosessina opetussuunnitelmaa.
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InnoAkatemian vaikuttavuus
• konkreettinen oppilaitoksen ja yritysten
välinen alueellinen yhteistyömalli
• tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen
aidossa käytännön tilanteissa
• oppilailla korkea motivaatio koulutusmenetelmästä johtuen
• tiimityöskentely lisää opiskelijoiden työelämävalmiuksia, erityisesti yhteistyötaitoja
• lisää yrittäjyyttä korkeasti koulutettujen
piirissä
• synnyttää uusia yrityksiä

InnoAkatemiaan opiskelija voi hakeutua
perusopinnot ( 40 – 50 ov ) suoritettuaan.
Hän voi suorittaa loput opinnoistaan ja
myös harjoittelun ja projektit InnoAkatemiassa oman kiinnostuksensa ja yhdessä valmentajansa kanssa laaditun Hopsin mukaisesti. Uusi ”innotiimi” (15 – 20) käynnistyy
vuoden 2002 alussa ja siihen voivat hakeutua kaupan ja hallinnon sekä tekniikan ja liikenteen opiskelijat. Tarkemmat tiedot syksyn 2001 aikana.
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AVOIMET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT
AVOIMET
AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT
Rovaniemen ammattikorkeakoulun avoin
ammattikorkeakouluopetus on aloitettu syksyllä 1999. Vuonna 2000 avoimia ammattikorkeakouluopintoja suoritti noin 400 opiskelijaa.
Avoin ammattikorkeakouluopetus koostuu
Rovaniemen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavien koulutusohjelmien osista.
Opintojen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa
kukin koulutusohjelma. Avoimia ammattikorkeakouluopintoja tarjotaan eri koulutusohjelmista ja RAMKin yhteisistä opinnoista. Opintojen laajuus on 1 - 5 opintoviikkoa.
Avoimiin ammattikorkeakouluopintoihin on
valittu ammatillisia ja yleissivistäviä jaksoja.
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.
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat
tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleville maksuttomia. Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin osallistumisesta tulee
sopia oman koulutusohjelmavastaavan
kanssa ennen opintojen aloittamista. Avoimet ammattikorkeakouluopinnot voidaan sisällyttää tutkintoon kuuluviksi opintosuorituksiksi. Opintojen hyväksi lukemisessa
noudatetaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä.
Opinnoista ja uusista opintojaksoista ilmoitetaan lukukauden aikana paikallislehdissä
ja ammattikorkeakoulun www -sivuilla http:/

/www.ramk.fi/koulutus/avoin/kurssit
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoille tapahtuu lomakkeella
opintotoimistoon tai sähköisellä lomakkeella ammattikorkeakoulun www -sivuilla http:/
/www.ramk.fi/koulutus/avoin/ilmoittautuminen.
RAMKin opiskelijat ilmoittautuvat WINHAWILLEN kautta. Valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.

LISÄTIETOJA
Opintotoimisto
Maire Oinas
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
Puh.(016) 331 3324
Faksi (016) 331 3328
Sähköposti; maire.oinas@ramk.fi
www.ramk.fi
Koulutuksesta vastaava
Marja-Leena Tuomainen
Koulutussuunnittelija/avoin amk-opetus
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
Puh.(016) 331 311 040 7529 570
Faksi (016) 331 3328
Sähköposti
marja-leena.tuomainen@ramk.fi

OPETUSTARJONTA
Englannin valmentavat
opinnot
Saksan jatko-opinnot
Ranskan jatko-opinnot
Venäjän alkeet
Tietotekniikan perusteet
Tietotekniikan
jatko-opinnot
Multimedian perusteet

2 ov
2 ov
2 ov
2 ov
2 ov

syksy
syksy
syksy
syksy
syksy

2 ov
2 ov

syksy
syksy
ja kevät

Multimedian
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jatko-opinnot
Tietokoneavusteinen
suunnittelu
Projektityön hallinta
Hoitotyön tietoperusta
Kuolevan potilaan
hoitaminen

2 ov

1-5 ov syksy
2 ov syksy
2 ov syksy
3 ov

4 ov

syksy kevät
syksy kevät
syksy

2 ov

syksy

Kipupotilaan hoitaminen 3 ov
Seikkailukasvatus
Soveltava
liikuntakasvatus

kevät

VERKKO-OPETUKSENA
- paikallinen tutorointi ryhmittäin, ilmoittautuminen RAMKin opintotoimiston kautta
Ammatillinen kasvu
1ov
Computing English
2 ov
Relaatiotietokannat ja SQL
2 ov
Visual Basic-ohjelmoinnin perusteet
2 ov
Writing skills
1 ov
Software Engineering english
1 ov

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU
Rovaniemen ammattikorkeakoulussa opiskelijat voivat opiskella myös verkkojen välityksellä. Virtuaalinen oppimisympäristö ja
internet-pohjaiset verkkopalvelut tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia joustavaan ja yksilölliseen opiskeluun. Tulevaisuudessa
opiskelijat voivat suorittaa opintoja ja tehdä
tehtäviä lähes milloin ja missä vain itse haluavat.

Valtakunnallisen virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämishankkeen tavoitteena on
mm. luoda rakenteet ammattikorkeakoulujen opetustarjonnan jakamiseen, nostaa
opiskelijoiden ja opettajien valmiuksia työskennellä verkko-oppimisen ja –opettamisen
piirissä, tuottaa verkko-oppimateriaalia ja
kytkeä virtuaalikirjastot osaksi oppimista ja
opetusta.
Lapissa virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisen tarkoituksena on juurruttaa elinikäisen oppimisen ajattelutapa ihmisiin, yrityksiin ja organisaatioihin, taata koulutuksen
saatavuus sekä tukea alueellista, kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Se
mahdollistaa opettajan asiantuntijuuden
hyödyntämisen yli ammattikorkeakoulurajojen yritys- ja muu työelämä mukaan lukien.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliympäristö monipuolistaa Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnattua
koulutustarjontaa ja opiskelumahdollisuuksia. Kehittämiskohteita ovat mm. yhteistoiminnallista oppimista tukevat opetus- ja
opiskelumenetelmät, työtavat, oppimateriaalit, opiskelumoduulit ja vuorovaikutteiset
käyttöliittymät.
Rovaniemen ammattikorkeakoulu toimii yhteistyössä AVERKOn kanssa. AVERKOssa
toimivat yhteistyössä Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu,
Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Vaasan
ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän yliopiston Chydenius-Instituutti. AVERKO tukee verkko-opintojaksojen tuottamista ja
verkko-opintojen organisoimista.
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Opiskelijan tulee sopia etukäteen koulutusohjelmavastaavan kanssa, jos hän aikoo
suorittaa AVERKOn kautta lisä- tai erityisopintojaksoja joko ryhminä tai yksilöllisesti. Vuonna 2001 AVERKOssa on tarjolla
21 verkko-opintojaksoa. Paikallinen ryhmätutorointi järjestetään, kun vähintään 5 opiskelijaa on ilmoittautunut samalle kurssille.
Opiskelijat ilmoittautuvat AVERKOn opintojaksoille RAMKin opintotoimistoon. Opintojaksot ovat nähtävillä AVERKOn sivuilla
www.averko.cop.
Lisätietoja:
Opintotoimisto
Maire Oinas
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3324
Faksi (016) 331 3328
Sähköposti: maire.oinas@ramk.fi
www.ramk.fi

RELAATIOTIETOKANNAT
JA SQL*
2 ov
SISÄLLÖN TUOTTAMINEN
TIETOVERKKOON
3 ov
TECHNICAL WRITING
2 ov
TILASTOTIEDE
3 ov
TUOTEKEHITYKSEN PERUSTEET 2 ov
TYÖSUOJELU
1 ov
VISUAL BASIC-OHJELMOINNIN
PERUSTEET*
2 ov
WRITING SKILLS*
1 ov
YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU
2 ov
YRITYKSEN PERUSTAMINEN
1 ov
LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU 1 ov
*AVERKOn opintojaksot 2001, joihin järjestetään paikallinen tutorointi (vähintään 5
opiskelijaa)

Sirkka Saranki-Rantakokko
Projektipäällikkö
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3381, 040 571 5509
Sähköposti:
sirkka.saranki-rantakokko@ramk.fi
Averkon opintojaksot syksy 2001:
AMMATILLINEN KASVU*
1 ov
AUTOCAD 2000 tai AUTOCAD R14
-peruskurssi
2 ov
AUTOCAD 3D
2 ov
TECHNICAL ENGLISH
FOR INDUSTRIAL PURPOSES
2 ov
C++ -jatkokurssi
2 ov 800 mk
C++ peruskurssi
3 ov 1300 mk
COMPUTING ENGLISH*
3 ov
EKOPRO
2 ov
SOFTWARE ENGINEERING
ENGLISH*
1 ov
IT - TIETOKONEAJOKORTTI
2 ov
LAATUJOHTAMINEN
5 ov
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ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN
TUTKINTOSÄÄNTÖ
Opiskeluun liittyviä määräyksiä ohjaa Rovaniemen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö, jonka sisältö tarkistetaan vuosittain.

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.
Opetusministeriön lukuvuosien 1999 - 2000
ja 2000 - 2001 koulutusohjelmapäätöksen
mukaisesti Rovaniemen ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa liitteen 1 mukaiset
ammattikorkeakoulututkinnot.

Opinnot
Ammattikorkeakoulujen opintojen tavoitteista on säädetty ammattikorkeakouluopinnoista annetussa asetuksessa (256/1995).

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.

Opiskeluaika
Opintojen suoritusaika lasketaan opetussuunnitelman laajuudesta siten, että 40 ov
vastaa yhden lukuvuoden opintoja. Aikuiskoulutuksessa ja siirtyvien opiskelijoiden
osalta laskennallinen aika perustuu opetussuunnitelman laajuuteen sekä ryhmän opetuksen toteutussuunnitelmaan. Siirtyvien
opiskelijoiden opintojen suoritusaika perustuu henkilökohtaiseen suunnitelmaan suoritettavien opintojen laajuudesta sekä opetuksen toteutussuunnitelmaan.
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TUTKINTOSÄÄNTÖ 2001-2002
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 pitemmässä
ajassa, hänen on haettava ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla opinto-oikeudelle jatkoaikaa. Aikuisopiskelijan on suoritettava opinnot ajassa, joka on yhtä vuotta pidempi kuin opetuksen toteutussuunnitelman aika.

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.

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

Toisessa ammattikorkeakoulussa, muussa
oppilaitoksessa tai korkeakoulussa suoritettuja opintoja sekä ulkomailla suoritettuja
opintoja voi ammattikorkeakoulu hakemuksesta hyväksyä korvaaviksi tai tutkintoon sisältyviksi opinnoiksi.

Arviointi ja todistukset
Ammattikorkeakoulun opintojaksot arvioidaan asteikolla hylätty (0), tyydyttävä (1-2),
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.
Opintosuoritusten arvioinnin oikaisemisesta
on voimassa, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista (256/1995) on säädetty.
Todistuksen antamisesta on erikseen maininta asetuksessa (256/1995) 13 §.

Opiskelijalla on oikeus sisällyttää tutkintoonsa sen laajuudeksi päätetyn opintoviikkomäärän ylittäviä opintoja ammattikorkeakoulun hyväksymällä tavalla.
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Opiskelijaksi ottaminen
Opiskelijat valitaan koulutusohjelmiin tai
suuntautumisvaihtoehtoihin opetusministeriön päätösten mukaisesti. Opiskelijaksi ottamisesta, pääsyvaatimuksista ja valintamenettelystä on säädetty ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (255/1995),
laissa 1060/1998 ja asetuksessa (256/
1995).

Ammattikorkeakoulu ottaa opiskelijat opiskelemaan ja suorittamaan erillisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Koulutusohjelmaan otetulla opiskelijalla on ensisijainen
oikeus osallistua opintojaksojen opetukseen.

Voimaantulo
Tämä tutkintosääntö tulee voimaan vahvistamispäivästä lukien.
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Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat ja
tutkinnot lukuvuonna 2001 - 2002
Ammattikorkeakoulun eri päätöksellä myös aikuiskoulutuksena.
HUMANISTINEN JA OPETUSALA
(140 ov)
Humanistisen ja opetusalan koulutusohjelma johtaa liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkintoon.
Valmistuvat voivat käyttää liikunnanohjaaja
(AMK) -nimikettä.

misalan ammattikorkeakoulututkintoon.
Valmistuvat voivat käyttää restonomi (AMK)
-nimikettä.
Hotelli- ja ravintola-alan
koulutusohjelma
Matkailun koulutusohjelma

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma
HALLINNON JA KAUPAN ALA (140 ov)
Hallinnon ja kaupan koulutusohjelmat johtavat liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon.
Valmistuvat voivat käyttää tradenomi-nimikettä.
Liiketalouden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

LUONNONVARA-ALA (160 ov)
Luonnonvara-alan koulutusohjelmat johtavat luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkintoon.

Palvelujen tuottamisen ja
johtamisen koulutusohjelma
Degree Programme in Tourism Studies
Valmistuvat voivat käyttää Bachelor of Hospitality Management / Restonomi (AMK) tutkintoa.
SOSIAALI- JA TERVEYSALA
(140 ov/160 ov)
Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmat
johtavat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon.
Fysioterapian koulutusohjelma
Valmistuvat voivat käyttää fysioterapeutti
(AMK) -nimikettä.

Metsätalouden koulutusohjelma
Valmistuvat voivat käyttää metsätalousinsinööri (AMK) -nimikettä.

Hoitotyön koulutusohjelma
Suuntautumisvaihtoehdot:
hoitotyö
Valmistuvat voivat käyttää sairaanhoitaja
(AMK) -nimikettä
terveydenhoitotyö
Valmistuvat voivat käyttää terveydenhoitaja
(AMK) -nimikettä.

MATKAILU-, RAVITSEMISJA TALOUSALA (140 ov)
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusohjelmat johtavat matkailu- ja ravitse-

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun
koulutusohjelma
Valmistuvat voivat käyttää kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -nimikettä.

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma
Valmistuvat voivat käyttää agrologi (AMK) nimikettä.
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Sosiaalialan koulutusohjelma
Valmistuvat voivat käyttää sosionomi (AMK)
-nimikettä.
Hoitotyön ja fysioterapian koulutusohjelman
suunnittelussa otetaan huomioon, mitä on
säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/94) ja asetuksessa (564/94) 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.

TEKNIIKKA JA LIIKENNE (160 ov)
Tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmat johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon.

Kone- ja tuotantotekniikan
koulutusohjelma
Valmistuvat voivat käyttää insinööri (AMK) nimikettä.
Maanmittaustekniikan koulutusohjelma
Valmistuvat voivat käyttää insinööri (AMK) nimikettä.
Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma
Valmistuvat voivat käyttää insinööri (AMK) nimikettä.
Rakennustekniikan koulutusohjelma
Valmistuvat voivat käyttää insinööri (AMK) nimikettä.
Tietotekniikan koulutusohjelma
Valmistuvat voivat käyttää insinööri (AMK) nimikettä.
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HYVÄKSILUKUOHJE
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.
1. Peruskoulun tai toisen asteen tutkintoihin sisältyviä opintoja ei voida lukea hyväksi
ammattikorkeakouluopinnoissa. Poikkeuksena ovat lukioissa, ammatillisissa lukioissa
ja nuorisoasteen koulutuskokeilussa ammattikorkeakoulun opintojaksoja suorittaneet opiskelijat.
2. Opistoasteisesta koulutuksesta, jossa
on koulutusohjelman tavoitteita vastaavia
opintojaksoja, voidaan korvata koulutusohjelman opintojaksoja tai niiden osia.

3. 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.
4. Opintojakson kokonaan korvaava suoritus merkitään opintorekisteriin. Korvaavan
suorituksen arvosanaa voidaan käyttää osana opintojakson arviointia.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Taso- ja laatuvaatimukset täyttävät
opinnot luetaan hyväksi vain kerran.
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Laki
ammattikorkeakouluopinnoista
V:8.3.1995 , A:3.3.1995, Sk:255/1995
HE:319/1994; L 20.6.1996/453 - HE:49/1996; L 20.12.1996/1157
- HE:149/1996; L 30.5.1997/514 HE:128/1996; L 21.8.1998/639 - HE:57/1998; L 18.12.1998/1060
- HE:59/1998; L 21.5.1999/655 - HE:30/1998.

1 luku
Yleiset säännökset

3§
Ammattikorkeakouluopintojen
järjestäminen

1§
Ammattikorkeakouluopinnot

Ammattikorkeakouluopintoja järjestetään opetusministeriön alaisissa ammattikorkeakouluissa,
jotka muodostavat korkeakoulujärjestelmässä yliopistolaitoksen rinnalla toimivan ei-yliopistollisen osan.

Ammattikorkeakouluopinnoilla tarkoitetaan tässä
laissa ammattikorkeakoulututkintoon johtavia
ammatillisia korkeakouluopintoja, aikuiskoulutuksena suoritettavia ammatillisia erikoistumisopintoja ja muuta aikuiskoulutusta.
2§
Ammattikorkeakoulututkinto
Ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin
säädetään.
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tarkoituksena on työelämän ja sen kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta antaa tarpeelliset tiedolliset ja taidolliset valmiudet ammatillisissa asiantuntijatehtävissä toimimista varten.
Ammattikorkeakoulututkinnon nimikettä saa
käyttää vain tässä laissa tarkoitetuista ammattikorkeakoulututkinnoista.

Ammattikorkeakoulun nimeä saa käyttää vain
tässä laissa tarkoitetusta ammattikorkeakoulusta.

2 luku
Toiminnan perusteet
4§
Ammattikorkeakoulun
ylläpitäminen
Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle suomalaiselle
yhteisölle tai säätiölle ammattikorkeakoulun toimiluvan. Luvan myöntämisen edellytyksenä on,
että ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja täyttää 5 §:ssä tarkoitettujen arviointiperusteiden pohjalta ammattikorkeakouluopintojen
järjestämiselle asetettavat laatu- ja muut vaatimukset.
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Toimiluvan saajalla on oikeus ylläpitää ammattikorkeakoulua ja järjestää ammattikorkeakouluopintoja sille toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Toimiluvassa voidaan ammattikorkeakoululle määrätä myös kehittämis- ja
muita velvoitteita.
Valtioneuvosto voi luvansaajaa kuultuaan peruuttaa toimiluvan kokonaan tai osittain, jos koulutustarpeen olennaiset muutokset tai muut ammattikorkeakoulun ylläpitämiseen liittyvät syyt sitä
edellyttävät tai jos ammattikorkeakoulun toiminta
ei täytä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia ja velvoitteita.
Valtion ammattikorkeakoulu voidaan perustaa
erityisestä valtakunnalliseen koulutustarpeeseen
liittyvästä syystä. Valtion ammattikorkeakoulun
perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtioneuvosto. Valtion ammattikorkeakoulun perustamisen, toiminnan ja lakkauttamisen edellytyksistä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä
1-3 momentissa säädetään.
5§
Ammattikorkeakouluhankkeiden arviointi
Ammattikorkeakoulun toimiluvan myöntämistä
ja valtionammattikorkeakoulun perustamista harkittaessa arviointiperusteita ovat erityisesti:
1) toiminta-ajatus;
2) suunniteltujen koulutusohjelmien ajanmukaisuus ja tarpeellisuus;

9) yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen sekä
muiden oppilaitosten kanssa;
10) kansainvälinen yhteistyö;
11) alueellinen koulutus- ja palvelutehtävä; sekä
12) arvioinnin järjestäminen.
6§
Koulutustehtävä
Ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä määrätään, sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin
säädetään, ammattikorkeakoulun toimiala, opiskelijapaikkamäärä ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa, ammattikorkeakoulun opetuskieli ja sijaintipaikat.
Luvan ammattikorkeakoulun koulutustehtävän
muuttamiseen, joka koskee opiskelijapaikkamäärää ja sijaintipaikkoja,antaa opetusministeriö.
7§
Muu ohjaus
Milloin ammattikorkeakoulukohtaisia määrällisiä tavoitteita ei saada muutoin valtakunnallisesti tai alueellisesti yhteensovitetuksi, opetusministeriö voi päättää ammattikorkeakouluissa opintonsa aloittavien määristä aloituspaikkojen kokonaismääränä ja tarvittaessa kokonaan tai osittain tutkinnoittain.
8§
Kehittämisvastuu

3) koulutusalojen yhdistelmien toimivuus;
4) toiminnan vahvuusalue;
5) riittävä koko suhteessa koulutustehtävään;
6) opettajiston koulutustaso;
7) kirjasto- ja informaatiopalvelut;
8) suhteet työelämään;

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä ja osallistua määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin.
Ammattikorkeakoulun laadunarviointia varten
opetusministeriön yhteydessä on erillinen arviointielin, josta säädetään tarkemmin asetuksella.
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3 luku
Hallinto
9§
Ammattikorkeakoulun hallinnon perusteet
Ammattikorkeakoulun yleistä hallintoa hoitavat
hallitus ja rehtori sekä tarvittaessa valtuuskunta.
Valtion ammattikorkeakoulun hallinnosta säädetään tarkemmin asetuksella.
Kunnallisen ja yksityisen ammattikorkeakoulun
hallitukseen ja valtuuskuntaan sekä muuhun
monijäseniseen hallintoelimeen voi kuulua ammattikorkeakoulun päätoimisten opettajien,
muun päätoimisen henkilöstön ja päätoimisten
opiskelijoiden valitsemia sekä elinkeino- ja muuta työelämää ammattikorkeakoulun toimialalla
edustavia jäseniä.
Kaksikielisen ammattikorkeakoulun monijäseniset hallintoelimet jakaantuvat suomenkieliseen ja
ruotsinkieliseen jaostoon. Jaostot käyttävät toimialallaan asianomaisen hallintoelimen toimivaltaa. Jaoston jäsenet tulee nimittää asianomaiseen
kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.
Ammattikorkeakoulun rehtorin kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella.

4 luku
Opetus ja tutkinnot
10 §
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.

11 §
Tutkintojen perusteet
Ammattikorkeakoulututkinnoista, tutkintotavoitteista ja opintojen rakenteesta sekä muista opintojen perusteista säädetään asetuksella ja määrätään sen nojalla ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.
Ammattikorkeakoulututkintojen nimikkeistä säädetään asetuksella ja määrätään sen nojalla opetusministeriön päätöksellä.
12 §. Koulutusohjelmat ja opetussuunnitelmat
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot
järjestetään koulutusohjelmina sen mukaan kuin
asetuksella säädetään ja sen nojalla 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. Opiskeluajan enimmäispituudesta säädetään asetuksella.
Opetusministeriö vahvistaa koulutusohjelmat
ammattikorkeakoulun esityksestä sen mukaan
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Ammattikorkeakoulu päättää koulutusohjelmien opetussuunnitelmista sen mukaan kuin tutkintosäännössä määrätään.

5 luku
Opiskelijat
13 §
Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin
Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:
1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon;
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2) International Baccalaureate -tutkinnon tai
Reifeprüfung-tutkinnon;

15 §
Opiskelijavalinta

3) ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat
aikaisemmat opinnot sen mukaan kuin asianomainen ministeriö
tarkemmin päättää; (V:1.1.1999 , A:21.8.1998,
Sk:639/1998)

Ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan perusteista ja valintakokeen järjestämisestä päättää
ammattikorkeakoulu. Hakijoihin on sovellettava
yhdenvertaisia valintaperusteita.

4) opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen
tutkinnon;
5) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa
laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai niitä vastaavan
aikaisemman tutkinnon sen mukaan kuin asianomainen ministeriö tarkemmin päättää;
(V:1.1.1999 , A:21.8.1998, Sk:639/1998)
6) nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain (391/91) 2 §:n
1 momentissa tarkoitetut yhdistelmäopinnot sen
mukaan kuin opetusministeriön päätöksellä tarkemmin määrätään; tai
7) edellä 1-6 kohdassa tarkoitettuja tutkintoja
vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot.
Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opiskelijaksi myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu
henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan
riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta järjestetään yhteishaun avulla opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetussa
laissa (1058/1998) tarkoitettua opiskelijavalintarekisteriä käyttäen, jollei toisin
säädetä tai jollei asianomainen ministeriö toisin
päätä. Yhteishausta ja opiskelijavalinnasta voidaan muuten säätää asetuksella ja ministeriön
päätöksellä. (V:1.1.1999 , A:18.12.1998,
Sk:1060/1998)
Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu sen mukaan kuin asetuksella tarvittaessa säädetään.
Opiskelija voi ottaa samana lukuvuonna vastaan
vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan, jollei aikuiskoulutuksena järjestettävien opintojen osalta asetuksella toisin säädetä.
Opiskelijaksi hakevalla on oikeus hakea ammattikorkeakoululta oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään. (V:1.1.1999 ,
A:18.12.1998, Sk:1060/1998)
L 18.12.1998/1060 tuli voimaan 1.1.1999. Sen
voimaantulosäännöksen 2 mom. kuuluu seuraavasti:

L 21.8.1998/639 tuli voimaan 1.1.1999.
14 §
Opiskelijamäärä

Tämän lain 15 §:n 3 momentin säännöstä yhdestä korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelupaikasta sovelletaan ensimmäisen kerran lukuvuotta 1999-2000 koskevissa opiskelijavalinnoissa.

Ammattikorkeakoulu päättää koulutustehtävän
rajoissa ammattikorkeakouluun vuosittain otettavien opiskelijoiden määrästä, jollei 7 §:stä muuta johdu.

16 §
Opetuksen maksuttomuus
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava opetus
on opiskelijalle maksutonta.
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Ammatillisissa erikoistumisopinnoissa ja muussa aikuiskoulutuksessa perittäviin maksuihin
noudatetaan valtion ammattikorkeakouluissa
sekä soveltuvin osin myös kunnallisissa ja yksityisissä ammattikorkeakouluissa, mitä valtion
maksuperustelaissa (150/92) säädetään.
17 §
Opiskelijan oikeusturva ja kurinpito
Opiskelijalla on oikeus hakea ammattikorkeakoululta oikaisua opintosuorituksen arviointiin sen
mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.
Opiskelijaa, joka on ammattikorkeakoulussa
syyllistynyt rikkomukseen, voidaan, sen mukaan
kuin asetuksella tarkemmin säädetään, kurinpidollisesti rangaista varoituksella tai epäämällä
häneltä opiskeluoikeus määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

6 luku
Opettajat ja
muu henkilöstö
18 §
Opettajat
Ammattikorkeakoulussa on yliopettajan ja lehtorin virkoja ja toimia. Ammattikorkeakoulun
muista opettajien viroista ja toimista säädetään
tarvittaessa asetuksella.
Ammattikorkeakoulussa voi olla tuntiopettajia ja
luennoitsijoita.
19 §
Opettajien kelpoisuusvaatimukset
ja tehtävät
Ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään asetuksella.
Opetusministeriö voi erityisestä syystä myöntää
kelpoisuusvaatimuksista erivapauden.

20 §
Kunnallisen ja yksityisen
ammattikorkeakoulun henkilöstön asema
Kunnallisen ammattikorkeakoulun virkoihin, niiden haltijoihin ja väliaikaisiin hoitajiin sekä tuntiopettajiin sovelletaan, mitä kuntalaissa (365/95)
ja kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetussa laissa (484/96) säädetään sekä kuntalain nojalla määrätään, jollei tässä laissa tai sen
nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä.
(V:10.6.1997 , A:30.5.1997, Sk:514/1997)
Yksityisen ammattikorkeakoulun toimiin, niiden
haltijoihin ja väliaikaisiin hoitajiin sekä tuntiopettajiin noudatetaan, mitä työsopimuslaissa (320/
70) säädetään tai sen nojalla määrätään, jollei
tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa
toisin säädetä.

7 luku
Rahoitus
21 §
(V:1.1.1999 , A:21.8.1998, Sk:639/1998)
Perustamishankkeen valtionosuus
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle myönnetään
ammattikorkeakoulun perustamishanketta varten
valtionosuutta siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998)
säädetään.
L 21.8.1998/639 tuli voimaan 1.1.1999.
22 §
Käyttökustannusten valtionosuus
(20.12.1996/1157) Ammattikorkeakoulun käyttökustannuksia varten myönnetään valtionosuutta
siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.
2 mom. on kumottu L:lla (V:1.1.1997 ,
A:20.12.1996, Sk:1157/1996)
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23 §
(V:1.1.1997 , A:20.12.1996, Sk:1157/1996)
Ylimääräinen valtionavustus
Asianomainen ministeriö voi myöntää ammattikorkeakoululle valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa ylimääräistä
valtionavustusta. Sitä ei oteta huomioon ammattikorkeakoulujen käyttökustannusten valtionosuutta määrättäessä.
24 §
(V:1.1.1997 , A:20.12.1996, Sk:1157/1996)
Ulkopuolinen rahoitus
Ammattikorkeakoulu voi vastaanottaa toimintansa järjestämistä varten avustuksia ja lahjoituksia.
Valtion ammattikorkeakoulun avustusten ja lahjoitusten vastaanottamisesta, hoitamisesta ja käyttämisestä säädetään asetuksella. Avustuksia ja
lahjoituksia ei oteta vähennyksenä huomioon valtionosuutta määrättäessä.
24 a §
(V:1.8.1996 , A:20.6.1996, Sk:453/1996)
Ammatillinen opettajankoulutus
Ammattikorkeakoulu voi sille määrätyn koulutustehtävän rajoissa järjestää ammatillista opettajankoulutusta sen mukaan kuin siitä erikseen
säädetään.

8 luku
Erinäiset säännökset
25 §
Tutkimus- ja kehitystyö
Ammattikorkeakoulu voi sille määrätyn koulutustehtävän rajoissa harjoittaa
ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa ja työelämää tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä.

26 §
Sopimuskoulutus
Valtioneuvosto voi ammattikorkeakoulun kehittämiseen liittyvästä erityisestä syystä antaa ammattikorkeakoululle määräajaksi luvan sopia toimiluvassa erikseen määrätyn ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestämisestä pääosin opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen koulutusta antavassa oppilaitoksessa.
Tähän lupaan ja koulutukseen noudatetaan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä. Tällaisessa
koulutuksessa olevat opiskelijat ovat ammattikorkeakoulun opiskelijoita.
27 §
Koulutussopimus
Koulutussopimus on ammattikorkeakoulun ja
työnantajan välinen kirjallinen sopimus
ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvan työharjoittelun järjestämisestä.
Koulutussopimuksessa sovitaan harjoittelun tavoitteista, sisällöstä, kestosta, ajoituksesta, harjoitteluun osallistuvista opiskelijoista, osapuolten tehtävistä sekä muista tarpeellisista harjoittelun toteuttamiseen ja järjestämiseen liittyvistä
seikoista.
Työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta päättää opetusministeriö.
28 §
(V:1.12.1999 , A:21.5.1999, Sk:655/1999)
Tietojensaantioikeus
Ammattikorkeakoulun hallituksella ja rehtorilla
on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuudenestämättä oikeus saada tehtäviensä
hoitamiseksi tarpeelliset tiedot valtion ja kunnan
viranomaisilta.
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29 §
(V:1.1.1999 , A:18.12.1998, Sk:1060/1998)
Muutoksenhaku
Valtion ja yksityisen ammattikorkeakoulun päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/
1996) säädetään. Kunnallisen ammattikorkeakoulun päätökseen haetaan muutosta siten kuin
kuntalaissa (365/1995) säädetään.
Opiskelijan kurinpitoa koskevissa asioissa muutosta haetaan 1 momentista poiketen valittamalla lääninoikeuteen noudattaen muutoin, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Päätökseen, johon saa 15 ja 17 §:n mukaan hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeudelta.
Opintosuoritusten arviointia koskevaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei kuitenkaan
saa hakea muutosta valittamalla.
Valittamalla ei saa hakea muutosta ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä, koulutusohjelmaa,
opetussuunnitelmaa tai muuta opetuksen järjestelyä. Valittaa ei saa myöskään lääninoikeuden
päätöksestä, joka koskee 15 §:ssä tarkoitettua
opiskelijaksi ottamista tai 17 §:ssä tarkoitettua
opiskelijan kurinpitoa.

30 §
Tarkemmat säännökset
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 luku
Voimaantulosäännökset
31 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta
1995.
Tämän lain toimeenpanosta säädetään erikseen.
Tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu ammattikorkeakoulun toimilupa voidaan myöntää ja päätös valtion ammattikorkeakoulun perustamisesta tehdä
tämän lain nojalla ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 1996 ensimmäisen lukuvuotensa
aloittavaa ammattikorkeakoulua varten.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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Asetus
ammattikorkeakouluopinnoista
V:8.3.1995 , A:3.3.1995, Sk:256/1995
Opetusministerin esittelystä säädetään ammattikorkeakouluopinnoista
3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain
(255/95) nojalla:

1 luku
Ammattikorkeakouluopinnot
1§
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ammattikorkeakoulututkinnot ovat ammattikorkeakoulun perustutkintoja.
Ammattikorkeakoulututkintojen asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä säädetään
erikseen.
2§
Tutkintonimikkeet
Ammattikorkeakoulututkinnon nimikkeeseen liitetään asianomaisen koulutusalan nimi. Nimikkeeseen voi liittää myös vakiintuneen ammattinimikkeen ja lyhenteen AMK.
Opetusministeriö vahvistaa tutkintonimikkeet.

Ammatillisten erikoistumisopintojen asemasta
korkeakoulututkintojen järjestelmässä säädetään
erikseen.

2 luku
Ammattikorkeakoulututkintojen
perusteet
4§
Opintojen rakenne
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu:
1) perus- ja ammattiopintoja;
2) vapaasti valittavia opintoja;
3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; sekä
4) opinnäytetyö.

3§
Ammatilliset erikoistumisopinnot

5§
Opintojen laajuus

Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon
pohjautuvia ammatillisiin jatkotutkintoihin johtavia tai muita laajoja täydennyskoulutusohjelmia.

Opintojen mitoituksen peruste on opintoviikko.
Opintoviikolla tarkoitetaan arvioitua opiskelijan
keskimääräistä 40 tunnin työpanosta opintojen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Lukuvuoden opintojen laajuus on noin 40 opintoviikkoa.
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Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 120, 140 tai 160 opintoviikkoa.
Erityisestä syystä opetusministeriö voi vahvistaa opintojen laajuuden 160 opintoviikkoa laajemmaksikin.
Ammatillisten erikoistumisopintojen laajuus on
20-40 opintoviikkoa. Erityisestä syystä opetusministeriö voi vahvistaa opintojen laajuuden 40
opintoviikkoa laajemmaksikin.
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 vahvistaa koulutusohjelmat siten, että päätöksestä käy ilmi koulutusohjelman
nimi, tarvittaessa suuntautumisvaihtoehdot, tutkintonimike, koulutusohjelman laajuus opintoviikkoina sekä tarvittaessa perus- ja ammattiopintojen sekä harjoittelun laajuudet. Koulutusohjelmat voidaan vahvistaa myös määräajaksi.

4) riittävä viestintä- ja kielitaito; sekä
5) asianomaisen alan kansainvälisen toiminnan
edellyttämät valmiudet.
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää
opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin
teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle 8 §:ssä tarkoitettu kielitaito.
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää
opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin
perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä.
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja
taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön
asiantuntijatehtävässä.

7§
Opintojen tavoitteet

8§
Kielitaito

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle:

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon
sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaasaavuttaneensa:

1) laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet asianomaisen alanasiantuntijatehtävissä toimimista varten;
2) edellytykset asianomaisen alan kehityksen
seuraamiseen ja ajan tasalla pysymiseen;
3) valmiudet jatkuvaan koulutukseen;

1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka
valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta
annetun lain (149/22) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä
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2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen.-kehityksen kannalta on
tarpeellinen.

3 luku
Opintojen ja opetusjärjestelyjen
muut perusteet

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.

11 §
Opiskeluaika

Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Ammattikorkeakoulun on järjestettävä ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot niin, että
kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden
laajuutta vastaavassa ajassa.

Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa.

Kokopäiväopiskelijan on suoritettava opinnot
viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä opiskelijalle tästä poikkeusta.

9§
Opintojaksot ja opetussuunnitelmat

12 §
Opintojen hyväksilukeminen

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.

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.

10 §
Kypsyysnäyte

13 §
Todistukset

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

Ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle hänen
suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen.
Ammattikorkeakoulu antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen hänen suorittamistaan opinnoista myös opiskelun kestäessä.

.
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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.
14 §
Tutkintosääntö
Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista,
koulutusohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista annetaan
ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.

4 luku
Toiminnan ohjaus
15 §
Koulutustehtävä
Ammattikorkeakoulun toimialaa määrätään käyttämällä seuraavia koulutusaloja:
1) luonnonvara-ala;
2) tekniikka ja liikenne;
3) hallinto ja kauppa;
4) matkailu-, ravitsemis- ja talousala;
5) sosiaali- ja terveysala;
6) kulttuuriala; sekä

7) humanistinen ja opetusala
(V:1.7.1998 , A:18.6.1998, Sk:437/1998)
Ammattikorkeakoulun opiskelijapaikkamäärä
ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa määrätään ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien kokopäiväopiskelijoiden arvioidun viiden vuoden keskimäärän perusteella.
16 § on kumottu A:lla korkeakoulujen arviointineuvostosta , Op 607.

5 luku
Valtion ammattikorkeakoulun
hallinto
17 §
Ammattikorkeakoulun jäsenet
Valtion ammattikorkeakoulun jäseniä ovat ammattikorkeakoulun päätoimiset opettajat, muu
päätoiminen henkilöstö ja päätoimiset ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat.
Päätoimiseksi opettajaksi ja muuhun henkilöstöön kuuluvaksi katsotaan henkilö, joka on määrätty hoitamaan enemmän kuin puolet viran edellyttämistä tehtävistä.
Päätoimiseksi opiskelijaksi katsotaan opiskelija,
joka on ilmoittautunut lukuvuonna läsnäolevaksi kokopäiväopiskelijaksi tai joka osallistuu muutoin yhdenjaksoiseksi järjestettyyn koko tutkinnon suorittamiseen tähtäävään koulutukseen.
Päätoimiseksi opiskelijaksi katsotaan myös opiskelijavaihtoon osallistuva vähintään lukukauden
1 momentissa tarkoitettuja opintoja harjoittava
ulkomaalainen opiskelija.
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18 §
Hallitus
Valtion ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa ja erikseen säädetään:
1) hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma;
2) tehdä ehdotus vuotuiseksi talousarvioksi;
3) päättää ammattikorkeakoulun organisaatiosta;

no- ja muuta työelämää ammattikorkeakoulun
toimialalla edustavia jäseniä. Opetusministeriö
asettaa hallituksen jäsenineen ja varajäsenineen
neljän vuoden toimikaudeksi, opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet kuitenkin kahdeksi
vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen opettajia, muuta henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet ja heidän varajäsenensä
valitaan vaaleilla
asianomaisista ammattikorkeakoulun jäsenistä.
19 §
Rehtori

4) asettaa muut monijäseniset hallintoelimet;
5) päättää määrärahojen jakamisen yleisistä perusteista;
6) päättää koulutustehtävän muuttamisesta koskevista esityksistä;
7) päättää koulutusohjelmaesityksistä;

Valtion ammattikorkeakoulun rehtorin tehtävänä on käsitellä ja ratkaista ammattikorkeakoulun
yleistä hallintoa ja taloutta koskevat asiat, jollei
tässä asetuksessa tai erikseen taikka johtosäännössä toisin säädetä tai määrätä.
Rehtorin valitsee ammattikorkeakoulun hallitus
viiden vuoden toimikaudeksi.

8) päättää ainakin opetussuunnitelmien ja tutkintovaatimusten perusteista;

20 §
Alihallinto

9) päättää lukuvuoden opetusohjelmasta ja työajoista;

12) hyväksyä johtosääntö ja tutkintosääntö; sekä

Koulutuksen järjestämisestä vastaavan valtion
ammattikorkeakoulun alihallinnon monijäseniseen hallintoelimeen valitsevat asianomaisen hallinnollisen yksikön opettajat, muu henkilöstö ja
opiskelijat vaaleilla kukin yhtä monta, ei kuitenkaan vähempää kuin kaksi, ammattikorkeakoulun
jäsenistöön kuuluvaa jäsentä, jotka yhdessä muodostavat hallintoelimen enemmistön, sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet.

13) käsitellä muut sen tehtäväksi määrätyt tai
asian laadun mukaan sille kuuluvat asiat.

21 §
Johtosääntö

Hallituksessa on puheenjohtajana ammattikorkeakoulun rehtori ja 11 muuta jäsentä. Jäsenistä
kaksi edustaa ammattikorkeakoulun opettajia,
kaksi muuta henkilöstöä ja kaksi opiskelijoita.
Lisäksi hallituksessa tulee olla ainakin elinkei-

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita valtion ammattikorkeakoulun toiminnasta, hallinnosta ja asioiden ratkaisemisesta sekä vaalien toimeenpanosta annetaan johtosäännössä, jonka opetusministeriö vahvistaa.

10) päättää ammattikorkeakouluun vuosittain
otettavien opiskelijoiden määrästä;
11) päättää opiskelijavalintaperusteista;
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6 luku
Opetus ja opiskelijat
1.1.1999 , A:30.12.1998 , Sk:1190/1998
21 a §
(V:1.1.1999 , A:30.12.1998, Sk:1190/1998)
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.
22 §
Opiskelijaksi ottaminen ja oikaisun
hakeminen opiskelijavalintaan
Opiskelijat otetaan ammattikorkeakouluun tai sen
koulutusohjelmaan. Erityisestä syystä opiskelijat voidaan ottaa myös suoraan koulutusohjelman
suuntautumisvaihtoehtoon.
Opiskelijaksi hyväksytyn on opetusministeriön
määräämään ajankohtaan mennessä ilmoitettava
ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta. Jollei hän sitä tee, opiskelupaikka
katsotaan menetetyksi. Jos hänet on hyväksytty
myös yliopistoon, ilmoitus on tehtävä siihen
ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, jonka
opiskelupaikan hän ottaa vastaan. Ammattikorkeakoulun on merkittävä tieto opiskelupaikan
vastaanottamisesta viipymättä ammattikorkeakoulujen yhteishakurekisteriin. (V:1.1.1999 ,
A:30.12.1998, Sk:1190/1998)
Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa valinnan
tulosten julkistamisesta. 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. (V:1.1.1999 ,
A:30.12.1998, Sk:1190/1998)
22 a §
(V:1.8.2000 , A:25.5.2000, Sk:473/2000)
Opiskelijaksi ilmoittautuminen
Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut
ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ilmoittautua
ammattikorkeakouluun, minkä jälkeen hänet
merkitään opiskelijaksi. Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä
tavalla.
23 §
Opintosuoritusten arvioinnin oikaiseminen
Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta häneen. Opiskelijalle on
varattava tilaisuus tutustua arvioituun kirjalliseen
tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Ne
on säilytettävä kuuden kuukauden ajan tulosten
julkistamisesta.
Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta tai
hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on
ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan
henkilökohtaisesti tietoonsa.
Opiskelija, joka on tyytymätön 2 momentissa
tarkoitettuun päätökseen, voi hakea siihen oikai-
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sua 31 §:ssä tarkoitetulta tutkintolautakunnalta
seitsemän päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon.

7 luku
Opettajat

24 §
Kurinpito

25 §
Opettajien kielitaitovaatimukset

Opiskelijalle annettavasta varoituksesta päättää
rehtori. Opiskeluoikeuden epäämisestä määräajaksi päättää hallitus. Ennen kurinpitoasian käsittelyä on asianomaiselle todisteellisesti toimitettava tiedoksi, mistä rikkomuksesta häntä syytetään, ja varattava hänelle mahdollisuus tulla
asiassa kuulluksi.

Yliopettajalta ja lehtorilta sekä tuntiopettajalta
vaaditaan, että hän hallitsee ammattikorkeakoulun opetuskielen tai sen kielen, jolla hänet on
määrätty antamaan opetusta.

Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä
syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä.
Jos tuomioistuin on vapauttanut opiskelijan syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa tai jatkaa samasta syystä muutoin kuin sellaisen seikan perusteella, jota ei ole katsottava rikokseksi,
mutta joka voi aiheuttaa kurinpidollisen rankaisemisen.
Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle samasta syystä saa määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija saadaan
kuitenkin erottaa määräajaksi, jos se opiskelijan
tekemään rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.
Jos opiskelija on tutkittavana rikoksesta epäiltynä, voi hallitus päättää hänen opintojensa keskeyttämisestä, mikäli se opiskelijan tekemäksi
epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.

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. (V:1.1.1999 , A:30.12.1998,
Sk:1190/1998)
26 §
Opettajien kelpoisuusvaatimukset
Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan
soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin
tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Erityisestä syystä yliopettajan virkaan tai toimeen
voidaan 1 momentin estämättä nimittää ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö ja lehtorin virkaan tai toimeen henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, jos nimitettävä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tai toimen tehtäväalaan.
3 mom. on kumottu L:lla (V:1.1.1999 ,
A:18.6.1998, Sk:437/1998.)
Yliopettajalta ja lehtorilta, jonka opetustehtävään
pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen,
vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä.
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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.

4) 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. (V:1.1.1999 ,
A:18.6.1998, Sk:437/1998)
A 18.6.1998/437, jolla 2 mom. lisättiin, tuli lisäyksen osalta voimaan 1.1.1999.

A 18.6.1998/437 tuli 3 mom:n kumoamisen osalta voimaan 1.1.1999.
27 §
Valtion ammattikorkeakoulun
opettajien nimittäminen

8 luku
Erinäiset säännökset

Valtion ammattikorkeakoulun yliopettajat ja lehtorit nimittää ammattikorkeakoulun hallitus, yliopettajan kuitenkin 32 §:ssä tarkoitetun valintakollegion tehtyä valinnasta ehdollepanon.

29 §
Toimiluvan hakeminen

Muiden opettajien nimittämisestä määrätään johtosäännössä.
28 §
Opettajien tehtävät

Kunnallisen ja yksityisen ammattikorkeakoulun
toimilupaa haettaessa on selvitettävä:
1) ylläpitäjän nimi ja kotipaikka;
2) ammattikorkeakoulun nimi;
3) ammattikorkeakoulun tarpeellisuus;

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

4) ammattikorkeakoulun perustana olevat oppilaitokset;

1) kehittää alansa opetusta ja seurata opetusalansa
työelämän kehitystä;

5) ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain
26 §:ssä tarkoitettua sopimuskoulutusta ja -oppilaitosta koskevat tiedot;

2) osallistua opetussuunnitelmien laatimiseen ja
opiskelijavalinnan hoitamiseen;

6) koulutustehtävä;

3) osallistua ammattikorkeakoulun määräämään
ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen ja perehtyä työelämään sekä

7) asiat, joista säädetään ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 5 §:ssä ja eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain
(258/95) 2 §:ssä;
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8) hallinnon järjestäminen;
9) opetus- ja muut tilat;
10) arvio perustamis- ja käyttökustannuksista
sekä rahoitussuunnitelma; sekä
11) ammattikorkeakoulun toiminnan aloittamisaika.
Milloin hakijana on kuntayhtymä, on hakemukseen liitettävä kuntayhtymän perussopimus. Milloin hakijana on yksityinen yhteisö tai säätiö, tulee sen esittää selvitys yhteisön tai säätiön merkitsemisestä rekisteriin sekä yhtiöjärjestys tai
säännöt.
Hakemus on toimitettava opetusministeriölle
vähintään 20 kuukautta ennen ammattikorkeakoulun suunniteltua aloittamisajankohtaa.
(V:1.7.1998 , A:18.6.1998, Sk:437/1998)
Valtion ammattikorkeakoulun perustamista esitettäessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä 1
ja 3 momentissa
säädetään.
30 §
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.
31 §
Tutkintolautakunta
Ammattikorkeakoulussa on yksi tai useampi tutkintolautakunta opintosuorituksia koskevien oi-

kaisupyyntöjen 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.
32 §
Valtion ammattikorkeakoulun
valintakollegio
Valtion ammattikorkeakoulun hallitus asettaa
valintakollegion yliopettajan virkaa tai tointa täytettäessä tehtävää ehdollepanoa varten. Valintakollegioon kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla
ammattikorkeakoulun yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toisen tulee niin ikään olla ammattikorkeakoulun yliopettaja.
33 §
Valtion ammattikorkeakoulun
avustukset ja lahjoitukset
Valtion ammattikorkeakoululle osoitetut avustukset ja lahjoitukset pidetään erillään ammattikorkeakoulun muista varoista. Avustus- ja lahjoitusvarojen vastaanottamisesta ja käyttämisestä on
soveltuvin osin voimassa, mitä yleismääräyksiksi
lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamisesta ja käytöstä valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa valtioneuvoston päätöksessä (35/74)
määrätään.
34 §
Valtion ammattikorkeakoulun
hallintoelinten jäsenten palkkiot
Valtion ammattikorkeakoulun hallituksen,
tutkintolautakunnan valintakollegion ja muun
hallintoelimen puheenjohtajalle, jäsenelle ja sihteerille suoritettavasta matkakustannusten korvauksesta, päivärahasta ja kokouspalkkioista on
voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.
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35 §
Opiskelijavalintatietojen antaminen

9 luku
Voimaantulosäännökset

Ammattikorkeakoulun tulee opiskelijavalinnan
toimeenpanoa varten toimittaa opetusviranomaisille määräajassa tarpeelliset tiedot sen mukaan
kuin opetusministeriö tarkemmin määrää.

39 §. Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta
1995.

36 § on kumottu L:lla (V:1.12.1999 ,
A:21.5.1999, Sk:694/1999.)

Eräistä tämän asetuksen toimeenpanoon liittyvistä järjestelyistä säädetään erikseen.

37 § on kumottu L:lla (V:1.1.1999 ,
A:30.12.1998, Sk:1190/1998.)

Haettaessa kunnallisen ja yksityisen ammattikorkeakoulun toimilupaa sekä esitettäessä valtion
ammattikorkeakoulun perustamista siten, että toiminta alkaa 1 päivänä elokuuta 1996, voidaan
poiketa 29 §:n 3 momentin säännöksestä sen
mukaan kuin opetusministeriö tarkemmin määrää.

38 §
Tarkemmat määräykset
Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa
opetusministeriö.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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HE 49 - 2001 vp
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain
muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (255/1995)
12 §:n 2 momentti, 16 § 2 momentti ja 29 §, sellaisena kuin niistä on 29 § laissa 1060/1998, sekä
lisätään lakiin uusi 15 a, 15 b ja 15 c §, 16 §:ään
uusi 3 ja 4 momentti sekä uusi 28 a § seuraavasti:
12 §
Koulutusohjelmat ja opetussuunnitelmat
Koulutusohjelmien ja niiden opetussuunnitelmien tulee olla laajuudeltaan vähintään kolmen ja
enintään neljän lukuvuoden päätoimisten opintojen mittaisia. Erityisestä syystä tutkinto voi olla
neljääkin vuotta laajempi.
15 a §
Opiskelijaksi ilmoittautuminen
Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut
ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ilmoittautua
ammattikorkeakouluun, minkä jälkeen hänet
merkitään opiskelijaksi. Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä
tavalla.
15 b §
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.
15 c §
Opiskeluoikeuden menettäminen
Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut 15 a §: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 15
b §:ssä säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä
syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.
Opiskelijalla on oikeus hakea ammattikorkeakoululta oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä
koskevaan päätökseen sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.
16 §
Opetuksen maksuttomuus
Muussa opetuksessa voidaan periä maksuja.
Maksujen perusteista säädetään opetusministeriön 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.
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28 a §
Hallintomenettelylain soveltaminen
Käsiteltäessä tässä laissa tarkoitettua hallintoasiaa yksityisessä ammattikorkeakoulussa on noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa (598/
1982) säädetään.
29 §
Muutoksenhaku
Valtion ja yksityisen ammattikorkeakoulun päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ammattikorkeakoulun päätoimipaikka sijaitsee, ja muutoin siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään. Kunnallisen ammattikorkeakoulun
päätökseen haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa (365/1995) säädetään.
Opiskelijan kurinpitoa koskevissa asioissa muutosta haetaan 1 momentista poiketen valittamalla 1 momentissa tarkoitettuun hallinto-oikeuteen
noudattaen muutoin, mitä hallintolainkäyttölaissa
säädetään.

Päätökseen, johon saa 15, 15 c ja 17 §: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.
Valittamalla ei saa hakea muutosta ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä, koulutusohjelmaa,
opetussuunnitelmaa tai muuta opetuksen järjestelyä. Valittaa ei saa myöskään hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koskee 15 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista, 15 c §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden menettämistä tai 17 §:ssä
tarkoitettua opiskelijan kurinpitoa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta
2001.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2001
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN
Opetusministeri
Maija Rask
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YHTEYSTIEDOT
OPINTOTOIMISTO
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
Faksi (016) 331 3328
Sähköposti polytechnic@ramk.fi

RAVITSEMIS- JA TALOUSALA
Kaarnikkapolku 1, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3912
Faksi (016) 365 760
Sähköposti catering@ramk.fi

Toimistosihteeri
Seija Enbuske
asiakaspalvelu
Puh. (016) 331 3366

MAATALOUS
Metsäruusuntie 18, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 331 2402
Faksi (016) 331 3800
Sähköposti rural@ramk.fi

Toimistosihteeri
Bertta Hakkarainen
AMKOTA ja AMKOREK-rekisterien
vastuuhenkilö, opiskelijavalinta
Puh. (016) 331 3301, 0400 8300 36
Sähköposti bertta.hakkarainen@ramk.fi

TEKNIIKKA JA LIIKENNE
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3326
Faksi (016) 331 3322
Sähköposti technology@ramk.fi

Opintosihteeri
Vuokko Kononen
opintotukilautakunnan sihteeri
Puh. (016) 331 3392
Sähköposti vuokko.kononen@ramk.fi
Toimistosihteeri
Maire Oinas
opiskelijarekisteri Winhan pääkäyttäjä
Puh. (016) 331 3324
Sähköposti maire.oinas@ramk.fi

KOULUTUSOHJELMIEN
TOIMISTOT
KAUPPA JA HALLINTO
Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 2020
Faksi (016) 331 2061
Sähköposti business@ramk.fi

METSÄTALOUS
Toukolantie, 97130 Hirvas
Puh. (016) 331 2402
Faksi (016) 331 2400
Sähköposti forestry@ramk.fi
SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Porokatu 35, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3412
Faksi (016) 331 3499
Sähköposti health.social@ramk.fi
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA
Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi
Puh. (016) 331 8230
Faksi (016) 331 8200
Sähköposti hotel.culinary@ramk.fi
LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA
Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 334 4256
Faksi (016) 334 4230
Sähköposti sports@ramk.fi
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YHTEYSTIEDOT
KIRJASTOT
http://library.ramk.fi

Matkailukirjasto
Taloustieteiden kirjasto
Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 2028, 322 3102
Faksi (016) 322 3104
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

Hyvinvointialojen kirjasto
Terveyskirjasto
Porokatu 35, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3420
Faksi (016) 331 3499

Tekniikan kirjasto
Tekniikan kirjasto
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3340
Faksi (016) 331 3340
Ammattioppilaitoksen kirjasto
Kairatie 75, 96190 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3755
Faksi (016) 331 3777

Luontokirjasto
Metsäkirjasto
Toukolantie, 97130 Hirvas
Puh. (016) 331 2408
Faksi (016) 331 2400
Maaseutukirjasto
Metsäruusuntie 18, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 331 3810
Faksi (016) 331 3800

Liikuntakirjasto
Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi
Puh. (016) 334 4243
Faksi (016) 334 4230
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