
JOHDANTO

Kädessäsi on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun (PKAMK) opinto-opas, joka sisältää syksyllä 2009 alkavien,
AMK-tutkintoon johtavien koulutusten opetussuunnitelmien pääkohdat. Lyhyen yleisen johdannon jälkeen on
opinnot kuvattu koulutusohjelmittain.

Tutkintoon johtavaa koulutusta esitellään yksityiskohtaisesti myös sähköisessä Soleops -järjestelmässä, jonne
pääset PKAMK:n kotisivulta osoitteesta www.pkamk.fi. Näiden lisäksi tietoa ammattikorkeakouluopinnoista ja
muusta opiskeluun liittyvästä saat Opiskelijan oppaasta 2009 - 2010. Tämä opas ei sisällä tietoa
aikuiskoulutuksesta, eikä ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta. Näitä esitellään tarkemmin PKAMK:n
kotisivuilla ja erillisissä oppaissa. Opiskelijan opas  julkaistaan myös netissä.

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT JA NIIDEN RAKENNE

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa voi opiskella ammattikorkeakoulututkinnon seitsemällä koulutusalalla,
20 koulutusohjelmassa. Ammattikorkeakoulututkinnot sijoittuvat korkeakoulutusjärjestelmässä ensimmäiseen
sykliin. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun kolmen
vuoden työkokemuksen jälkeen tai yliopiston maisteriohjelmiin (ks. kuvio 1).

Tutkintojen laajuudet mitoitetaan vuosittaisen työmäärän mukaan, mikä tarkoittaa keskimäärin 1 600 tuntia
opiskelijan työtä eli noin 60 opintopistettä. Suoritettavien tutkintojen laajuudet ovat 210 op (3½ vuotta), 240 op (4
vuotta) ja 270 op (4½ vuotta). Ammattikorkeakoulututkinnon kokonaisuus muodostuu perus- ja
ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

OPETUSSUUNNITELMA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa annetaan opetusta osana eurooppalaista ja kansallista
korkeakoulutusjärjestelmää (kuvio 1). Eurooppalaisen korkeakoulujärjestelmän sisällä on meneillään ns.
Bologna-prosessi, jonka tavoitteena on tehdä eurooppalaisesta korkeakoulutusjärjestelmästä entistä
kilpailukykyisempi, helpottaa tutkintojen ja opintojen vertailtavuutta sekä edistää opiskelijoiden liikkumista
korkeakoulujärjestelmän sisällä. Koulutuksen ja tutkintojen tavoitteet esitetään järjestelmässä oppimistuloksina
eli kompetensseina. Opintojen mitoituksessa käytetään (ECTS –)opintopisteitä. Opiskelijalle jokainen opintopiste
tarkoittaa käytännössä noin 27 tunnin työmäärää.

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelman lähtökohtana on opiskelijan ammatillinen kasvu.
Opetussuunnitelmat pohjautuvat työelämässä tarvittaviin kompetensseihin (ks. kuvio 2). Ammatillista kasvua ja
kehittymistä ohjaavat kullekin lukuvuodelle määritellyt teemat, joilla on kuvattu lukuvuoden aikana saavutettava
tiedollinen ja taidollinen osaaminen. Lukuvuosi jakaantuu opintokokonaisuuksiin ja –jaksoihin, joilla on lisäksi
omat tarkemmat oppimistavoitteensa.

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat on esitetty Soleops -järjestelmässä (opetuksen
suunnittelujärjestelmä) matriisimuodossa. Matriisissa kuvataan opiskelijan oppimisprosessin ja ammatillisen
kasvun etenemistä kohti tutkinnon kompetensseina määriteltyjä osaamistavoitteita.

Oppimisprosessin vaiheistumista on havainnollistettu ammatillisen kasvun etenemistä kuvaavilla vuositeemoilla
ja vuosittaisilla osaamistavoitteilla. X = kyseisen osaamisalueen kehittämiseen liittyvä opintojakso.

Tässä oppaassa kuvataan syksyllä 2009 opintonsa aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmia.
Opetussuunnitelma toimii pohjana opiskelijan henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle, HOPSille, jonka avulla
opiskelija suunnittelee opintojensa sisältöjä ja toteutumista, seuraa opintojen etenemistä ja arvioi oman
osaamisensa kehittymistä.



MONIMUOTOISET TAVAT OPISKELLA

Ammattikorkeakouluopintojen opiskelumuotoja ovat lähiopetus, itsenäinen opiskelu ja ohjattu etäopiskelu.
Lähiopetus on aikaan ja paikkaan sidottua opetusta, joka voi sisältää mm. luentoja, ryhmätöitä ja erilaisia
harjoituksia. Itsenäinen opiskelu on osaamistavoitteiden suuntaista, omaehtoisuuteen perustuvaa opiskelua,
esimerkiksi tiedonhankintaa, oppimistehtävien tekemistä, tentteihin valmistautumista sekä oppimispäiväkirjan ja
raporttien laatimista. Ohjatun etäopiskelun aikana opiskelija voi käyttää opettajan ohjausta oman oppimisensa ja
opiskelunsa tukena. Opiskelu voi tapahtua yksin, pareittain tai pienryhmissä, ja sisältää samanlaisia
työskentelymuotoja kuin itsenäinen opiskelu. Projektioppiminen on työskentelytapa, missä yhdistyvät
lähiopetuksen, itsenäisen opiskelun ja ohjatun etäopiskelun työskentelymuodot. Projektiopinnoissa tehdään
usein tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa.

Virtuaaliopiskelulla tarkoitetaan viestintä- ja tietotekniikan avulla tapahtuvaa ohjattua etäopiskelua ja itsenäistä
opiskelua. Opiskelijan rooli virtuaaliopinnoissa on aktiivisen toimijan rooli, ja tästä syystä virtuaaliopintojakso
vaatii vähintään yhtä suurta panostusta kuin osallistuminen perinteiseen opetukseen. Keskeistä on
itseohjautuvuus, vastuu omasta oppimisesta sekä vuorovaikutus toisten opiskelijoiden ja opettajan välillä.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa on käytössä Moodle-ympäristö.

OPINTO-OHJAUS

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa opiskelija saa ohjausta koko opiskelunsa ajan. Opiskelijaohjauksen
tavoitteena on
1) tukea opiskelijaa laatimaan ja toteuttamaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa eli HOPS,
2) kehittää ja tukea opiskelijan itseohjautuvuutta sekä muita opiskelutaitoja,
3) tukea opiskelijan vastuuta opintojen norminajanmukaisesta etenemisestä ja
4) tukea opiskelijan yksilöllistä kasvua kohti ammatillista asiantuntijuutta ja työelämään siirtymistä.

Opinto-ohjauksen organisointi PKAMK:ssa on uudistumassa. Ohjauksen keskeiset asiantuntijat ja yhteyshenkilöt
löytyvät keskusten kotisivuilta ja osoitteesta www.pkamk.fi/opiskelijapalvelut.

Opiskelijatutorit opastavat uutta opiskelijaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Heiltä saa tietoa koko
ammattikorkeakoulun, oman alan ja koulutusohjelman käytänteistä (muun muassa opiskeluympäristö,
toimintatavat). Opiskelijatutorit ovat joko toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoita, joiden tehtävänä on auttaa
uutta opiskelijaa pääsemään kiinni opiskeluun. Kaikilta ohjaukseen osallistuvilta saa tukea joko ryhmässä tai
yksilöllisesti, ja heillä on vaitiolovelvollisuus luottamuksellisista asioista.

Opintotoimiston sekä keskusten toimistojen henkilökunta antaa myös neuvoja ja ohjausta opiskeluun liittyvissä
asioissa. Kansainväliseen vaihtoon lähtevä opiskelija saa lisäksi ohjausta ulkomaan opintojen suunnitteluun
oman keskuksen kv-koordinaattorilta, kansainvälisten asiain toimistosta sekä opiskelijaohjaajilta. Opiskelijalla on
käytössään myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluita, kirjasto- ja tietopalvelut sekä
virtuaaliopiskelijapalvelut.

KANSAINVÄLISYYS OPINNOISSA

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen opintojen
aikana. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen on mahdollista hakeutua opiskelu- tai harjoittelujaksolle ulkomaille
(3 – 12 kk). Ammattikorkeakoululla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu partnerioppilaitoksia
lähes jokaisesta Euroopan maasta. Lisäksi mahdollisuuksia on myös Afrikan ja Aasian eri maissa.
Kansainvälistyä voi myös kotimaassa. Opiskelija voi osallistua ulkomaalaisten opiskelijoiden tutorointiin,
vieraiden kielten opiskeluun sekä vieraskieliseen opetukseen. Keskuksien alakohtaiset kv -koordinaattorit
neuvovat kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Lisätietoa kansainvälistymismahdollisuuksista saa myös
kansainvälisten asiain toimistosta ja osoitteesta http://www.ncp.fi/international/. Ennen vaihtoon lähtöä sovitaan
ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettavien opintojen ja harjoittelun yhteensopivuus kotimaassa suoritettavien
opintojen kanssa ja tehdään sopimus eli Learning agreement.

http://www.pkamk.fi/opiskelijapalvelut


KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot sisältävät kieli- ja viestintäopintoja, jotka tukevat muuta opiskelua
ja parantavat opiskelijan mahdollisuuksia suoriutua tulevista ammatillisista asiantuntijatehtävistä myös
monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä. Ammattikorkeakoulun kieliopintojen perustana on asetus
352/2003 8 §. Kaikilla koulutusaloilla tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja tarjotaan suomen, ruotsin ja
englannin kielissä. Joissakin koulutusohjelmissa voidaan edellyttää opintoja myös muissa alalla tarvittavissa
kielissä.

Tutkintoon kuuluvien kieliopintojen lisäksi tarjotan kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille vapaasti valittavia
kieli- ja viestintäopintoja. Vapaasti valittavissa opinnoissa on myös ruotsin ja englannin valmentavia
opintojaksoja, joiden tavoitteena on tukea opiskelijan kielitaidon kehittymistä sille tasolle, jota
ammattikorkeakoulun varsinaisiin kieliopintoihin osallistuminen edellyttää. Ammattikorkeakoulussa tarjottavista
kieliopinnoista saa lisätietoja Opiskelijan oppaasta ja nettisivuilta.

HARJOITTELU

Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu vähintään 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu. Sen aikana opiskelija
pääsee soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja työyhteisössä ja oman alansa työtehtävissä. Harjoittelu
toteutetaan joko useana harjoittelujaksona tai yhtenä jaksona. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija
ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Työtehtävien tulee palvella
koulutusohjelman osaamistavoitteiden saavuttamista ja opiskelijan valmentautumista ammattiinsa. Harjoittelun
aikana opiskelija osallistuu työyhteisön jäsenenä erilaisiin työtehtäviin ja harjaantuu vastuulliseksi, työhönsä
sitoutuvaksi, yhteistyökykyiseksi ja joustavaksi työntekijäksi. Harjoittelupaikoissa tarjoutuu usein myös
mahdollisuus työyhteisöä hyödyttävän opinnäytetyön tekemiseen.

OPINÄYTETYÖ

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan
ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän
kehittämistehtävä tai taiteellinen produktio (toiminnallinen opinnäytetyö) tai soveltava tutkimustyö
(tutkimuksellinen opinnäytetyö). Opinnäytetyön tulee kohdistua koulutusohjelman perustana olevan
tehtäväalueen kannalta tärkeään aihekokonaisuuteen. Se voi olla osa yksi- tai monialaista, ryhmätyönä tehtävää
projektia tai tutkimusta, jolloin on kuitenkin voitava osoittaa kunkin opiskelijan itsenäinen panos opinnäytetyöstä.
Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytetyönsä aihepiiriin sekä valmiutta tarvittavien
tutkimus- ja kehittämismenetelmien hallintaan ja raportointiin.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Opiskelija voi valita tutkintoonsa omia oppimistavoitteita tukevia vapaasti valittavia opintoja omasta tai toisesta
koulutusohjelmasta, tai toisesta koti- tai ulkomaisesta korkeakoulusta. Koulutusohjelmajohtajan tulee hyväksyä
opiskelijan vapaasti valittavien opintojen sisältö ja laajuus. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa toteutetaan
koulutusohjelmien omia ja kaikkien koulutusohjelmien yhteisiä vapaasti valittavia opintoja. Ammattikorkeakoulun
yhteisten vapaasti valittavien opintojaksojen tarjontaan pääset tutustumaan ja ilmoittautumaan VAPVAL –
nettiliittymän kautta.

ARVIOINNIN PERIAATTEET

Opiskelun eri vaiheissa tapahtuva arviointi on kokonaisuus, joka tukee koulutuksen tavoitteena olevan
osaamisen saavuttamista. Arviointiperusteiden ja -menetelmien valinnan lähtökohtana ovat kyseisen
opintojakson tai – kokonaisuuden sekä lukuvuoden tavoitteet.

Opintojaksojen arviointiperusteet löytyvät tästä oppaasta ja ne esitellään myös opintojakson alussa.
Opintosuorituksia arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3 - 4), tyydyttävä (1 - 2) tai käyttämällä
hyväksytty/hylätty arviointia. Arvioinnit rekisteröidään WinhaPro järjestelmään ja opiskelija voi seurata omien
opintojensa etenemistä WinhaWille opiskelijaliittymän kautta.



OPISKELIJAPALAUTE

Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa omiin opintoihinsa ja opetussuunnitelman toteuttamiseen antamalla
palautetta sekä opintojaksokohtaisesti että vuosittain kerättävän OPALA-opiskelijapalautteen kautta. Palautetta
hyödynnetään kehitettäessä koulutusohjelmien ja ammattikorkeakoulun toimintaa.

Tutkinnon suorittamisen aikana opiskelija vastaa neljään kyselyyn: 1. vuonna tulokyselyyn, 2. ja 3. vuonna
keskivaiheen kyselyyn sekä opintojen päättövaiheen PKAMK:n omaan ja valtakunnalliseen OPALA –
lähtökyselyyn.  OPALA-palaute annetaan vuosittain tammi- ja helmikuun aikana. Kyselyillä kerätään palautetta
opetussuunnitelmasta, koulutuksen toteutuksesta, oppimisen ohjauksesta ja osaamisen kehittymisestä.

KÄSITTEITÄ

Tässä opinto-oppaassa käytetään mm. seuraavia käsitteitä:

Koulutusohjelma on tavoitteellinen ja laaja-alainen opintojen kokonaisuus, joka suuntautuu johonkin
ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen.

Opetussuunnitelmassa (OPS) kuvataan koulutusohjelman tavoitteet, tutkinnon rakenne, sisällöt ja usein myös
opetusmenetelmällisiä ratkaisuja.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on opiskelijan opintojen alussa, koulutusohjelman
opetussuunnitelman pohjalta itselleen laatima ja koulutusohjelmassa hyväksytty suunnitelma opintojen
sisällöstä, toteuttamistavasta ja ajoituksesta. HOPSin toteutumista seurataan vuosittain ja sitä tarkennetaan
tarvittaessa.

Opintokokonaisuus muodostuu opintojaksoista, jotka on ryhmitelty tietyn aihealueen tai ongelma-alueen
perusteella.

Opintojaksot ovat yksittäisiä, erikseen arvioitavia tutkinnon osia. Ne voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai
vapaasti valittavia. Opintojaksoilla voidaan käyttää monenlaisia opiskelu- ja suoritustapoja.

Opiskelijan työmäärä kuvataan opintopisteinä. Yksi opintopiste tarkoittaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.
Lukuvuoden työmäärä on 1600 tuntia eli 60 opintopistettä.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia – yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä.
Kompetenssi kuvaa yksilön pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Kompetenssit luokitellaan koulutusohjelmakohtaiseen erikoisosaamiseen ja yleisiin työelämävalmiuksiin.

Vuositeema kuvaa kunkin opiskeluvuoden keskeisintä tavoitetta ja sisältöä.


