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Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin 
ammattikorkeakoulututkintoihin 
 
HANKESUUNNITELMA 

Anttinen, A., Huttunen, J. & Paaso, L. 
Esitelty Master-tutkintojen yhteistoiminnallisessa työpajassa 28.3.2012 

Taustaa 
Oamkin strategian 2015 mukaan monialaiset osaamiskokonaisuudet edellyttävät uudenlaisia yhteistyö- ja pedagogisia valmiuksia 
sekä ammatillisen osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Koulutusaloja yhdistäviä ja koulutusohjelmarajoja ylittäviä toimintamalleja kehi-
tetään yhteisillä hankkeilla ja opintokokonaisuuksilla. Tavoitteena on kehittää mm. Oamkin yhteisten osaamisalueiden linjaamia 
opintokokonaisuuksia, joissa menetelmällisesti mahdollistetaan joustavat ja vaihtoehtoiset opintopolut. Yhteisten osaamisalueiden 
opinnot yhdistetään luontevasti koulutusalakohtaisiin opintoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Opintojen rakenne.  

Oamkin kehittämissuunnitelman 2011–2015 mukaan verkko-opetuksen ja tietoverkon kautta tapahtuvan ohjauksen määrää lisätään 
merkittävästi. Niin ikään opettajien verkko-opetuksen valmiuksia kehitetään ja tuetaan. Opiskelijoille tarjotaan monipuoliset ajan ja 
paikan suhteen joustavat mahdollisuudet suorittaa opintoja. Joustavuutta lisätään ennalta valittujen teknologioiden avulla. Opiskeli-
joilla on mahdollisuus käyttää myös muita teknologiaratkaisuja, mutta tukea tarjotaan vain ennalta valittujen välineiden ja palvelujen 
käytössä.  
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Kuva 2. Opinnot, osaamistavoitteet, -alueet ja tutkintotavoitteet. 

Hankkeen tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on Oamkin strategian 2015 ja kehittämissuunnitelman 2011-2015 mukaisesti tuottaa ylempiin amk-tutkintoihin 
mahdollisimman paljon monialaista yhteistä opintotarjontaa sekä koulutusohjelmien erityistarpeet huomioivaa opetustarjontaa, joissa 
voi olla eri aloille soveltuvia yhteisiä osia. Toisena tavoitteena on opetus- ja oppimismenetelmien sekä oppimisympäristöjen kehittä-
minen. Opintoja tarjotaan pääsääntöisesti virtuaali- ja monimuotototeutuksina mukaan lukien sosiaalinen media. Näin turvataan 
opiskelijoille joustavat opintojen suorittamismahdollisuudet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Hankkeen tavoitteet. 
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Suunnittelu 
Vuoden 2011 loppuun mennessä analysoitiin Oamkin ylempien amk-tutkintojen opintosuunnitelmat ja selvitettiin yhteisen opintotar-
jonnan aihealueet. Yhteisiä opintoja voidaan toteuttaa esimerkiksi yrittäjyydestä, johtamisesta sekä tki- ja projektiosaamisesta. Kan-
sainvälisyyden edistämiseksi opintoja voidaan toteuttaa englanninkielellä. Kestävä kehitys on myös syytä huomioida opintojen suun-
nittelussa. Aihealueisiin voidaan tuottaa yhteistä perusmateriaalia sekä eriytyvää alakohtaista materiaalia.    

Vuoden 2012 alussa YAMK-tutkintojen opintotarjonnan analysoinnin jälkeen suunnitellaan verkko-opetuksen toimintamalli. Kuvassa 
4 on jaoteltu verkko-opetuksen toimintaa ja eri toimintavaiheisiin liittyviä verkko-opetusvälineitä. Toimintamalli on laadittu Birgitta 
Varjosen 8.12.2011 seminaarissa pitämän esityksen pohjalta. 

 

 
 
Kuva 4. Opetuksen ja ohjauksen toteutusmalli. 

Ylemmät amk-tutkinnot arvioidaan alkuvuodesta 2012, jotta saadaan selville mm. virtuaali- ja monimuoto-opetuksen nykytilanne, 
hyvät käytänteet, joita voidaan soveltaa laajasti ja erityiset opetuksen tuki- ja täydennyskoulutustarpeet. Arviointi toteutetaan koulu-
tusohjelmien itsearviointilomakkeen avulla. Arvioinnin perusteella suunnitellaan opettajille tarjottavat yhteistoiminnalliset tukipalvelut 
virtuaali- ja monimuotototeutuksien sekä sosiaalisen median käytön edistämiseksi. 

Toteutus 
Hanke käynnistettiin 8.12.2011 ylemmille amk-tutkinnoille yhteisellä seminaarilla, jossa asiantuntijana toimi Birgitta Varjonen Hä-
meen ammattikorkeakoulusta. Seminaarissa esiteltiin Hamkin ylempien amk-tutkintojen organisointi- ja toteutusmalli. 

Hyvien käytänteiden jakaminen ja opettajien tukitoimenpiteet käynnistetään keväällä 2012. Tukipalveluiden suunnittelusta ja osaami-
sen kartoittamisesta vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.  

Yhteistä monialaista opintotarjontaa tuotetaan kevään ja syksyn aikana. Tuotettuja opintojaksoja pilotoidaan mahdollisuuksien mu-
kaan jo syksyllä 2012. 
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Yamk-tutkintojen toteuttamisen kehittäminen resurssoidaan hankkeeseen sitoutuneille opettajille erikseen. Hankkeeseen voi osallis-
tua noin 20 yamk opettajaa (arviolta SOTE: 7 opettajaa, LIIKE: 4 opettajaa, LUOVA: 2 opettajaa, TEKNIIKKA: 7 opettajaa). Lisäksi 
Peda-tiimin yliopettajat voivat osallistua hankkeeseen.  
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Kuva 5. Hankkeen toteutus   

Tulokset 
Hankkeen tuloksena syntyy 

• yhteistä monialaista opintotarjontaa, mm. Oamkin yhteisiin osaamisalueisiin liittyen 
• joustavia opintojen toteutusmuotoja, mm. virtuaali- ja monimuotototeutukset sekä sosiaalisen median välineiden tarkoituk-

senmukainen käyttö 
• opettajien virtuaalipedagoginen osaaminen kehittyy 
• toimintamalli, jota jalkautetaan myös muuhun tutkintoon johtavaan koulutukseen 
• materiaalia opettajien täydennyskoulutukseen 

Seuranta ja arviointi 
Hankkeessa tuotettua opintotarjontaa pilotoidaan syyslukukaudella 2012. Tuotetun toimintamallin toimivuutta seurataan ja arvioidaan 
opettaja- ja opiskelijapalautteen kautta. Toimintamallin soveltuvuutta muuhun tutkintoon johtavaan koulutukseen arvioidaan 
hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden kesken.  
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Hankkeen aikataulu ja organisointi 

Aikataulu 
Hanke toteutetaan vuoden 2012 aikana. 

Yhteistoiminnallisten työpajojen ajankohdat ovat 

• 29.2.2012 klo 12-16, tekniikan yksikön luokka 2306 
• 28.3.2012 klo 12-16, tekniikan yksikkö auditorio 3 
• 18.4.2012 klo 12-16, tekniikan yksikkö auditorio 3 
• 2.5.2012 klo 12-16, amok F131 
• 30.5.2012 klo 12-16, amok F131. 

Henkilöstö 
• vastuuhenkilö: opintoasioiden johtaja Anne Anttinen 
• koordinoija: koulutussuunnittelija Johanna Huttunen 
• ops analyysi:  yliopettajat Lea Rissanen ja Päivi Aro 
• koulutusohjelmien itsearvioinnit: ylempien amk-tutkintojen koulutusohjelmavastaavat 
• opettajien tukipalvelut: yliopettaja Leena Paaso 
• virtuaali- ja monimuotototeutusten tuottaminen Oamkin yhteisistä osaamisalueista: ylempien amk-tutkintojen opettajat, noin 

20 + peda-tiimin yliopettajat 
• tuotettujen opintokokonaisuuksien pilotointi: ylempien amk-tutkintojen opettajat 
• tuotetun toimintamallin arviointi: hankkeessa mukana olevat henkilöt 

Hankkeeseen sitoutuneet ylempien amk-tutkintojen opettajat: 
1. tulevaisuuden ennakointi ja muutoksen ymmärtäminen 

• Pekka Rantala, Tekn (ryhmän puheenjohtaja/koolle kutsuja) 
• Lasse Pesonen, Tekn 
• Liisa Kiviniemi, Sote 
• Pirkko Sandelin, Sote 
• Helena Siira, Sote 
• Sinikka Viinikka, Liike 
• Eija Svanberg, Liike 

 
2. yrittäjyysosaaminen 

• Jouko Isokangas, Liike (ryhmän puheenjohtaja/koolle kutsuja) 
• Hannu Päätalo, Tekn 
• Jaana Väisänen, Luova 
• Arja Veijola, Sote 
• Eija Hautala, Sote 

 
3. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 

• Pentti Hanhela, Luova (ryhmän puheenjohtaja/koolle kutsuja) 
• Jukka Tikkanen, Luova 
• Jarkko Hurme, Tekn 
• Vesa Kallio, Tekn 
• Kaisa Koivisto, Sote 
• Hilkka Honkanen, Sote 

 
4. johtamisosaaminen 

• Helena Heikka, Sote (ryhmän puheenjohtaja/koolle kutsuja) 
• Lea Rissanen, Sote 
• Jarmo Erho, Tekn 
• Kari Laitinen, Tekn 
• Päivi Aro, Liike  
• Katri Kosonen, Liike 
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Rahoitus 
Hankkeen budjetti on 150 000 €. 

 

 

 


