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Jakso 1, Opetussuunnitelma 

Intro 

Kirsi: Tässä jaksossa käydään läpi opetussuunnitelma. Minä olen Kirsi ja tänään kysymyksiini 
opetussuunnitelmista vastaa Sirpa. Sirpa, kerropa meille, mikä siis on opetussuunnitelma. 

Sirpa: Kaikilla tutkintoon johtavilla koulutuksilla on oma opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmissa 
kuvataan tutkinnon rakenne, opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt ja arviointikriteerit. Kaikkien 
opetussuunnitelmien pohjana on osaamisperustaisuus, opiskelijalähtöisyys, 
tulevaisuussuuntautuminen 

Kirsi: Miksi sellainen opetussuunnitelma pitää olla? 

Sirpa: Sillä pyritään siihen, että tutkintorakenne on joustava ja mahdollistaa yksilölliset 
opiskeluvalinnat. Sen lisäksi se vahvistaa osaamisperustaisuutta ja työelämäyhteyksiä ja opintojen 
joustava eteneminen on mahdollista. 

Kirsi: Sanoit monta kertaa joustava. Voinko mä siis opiskella mitä vaan ihan milloin vaan ja miten 
tykkään?  

Sirpa: No ei ihan. Jotta homma toimii, on pakko olla yhteisiä linjauksia ja aikatauluja. Näistä 
puhutaan jonkun verran lisää myös tulevissa jaksoissa.  

Kirsi: Määritteleekö koulutukset itse ne suunnitelmansa? Ja millä perusteella? 

Sirpa: Osittain kyllä, mutta opetussuunnitelmien pohjalla on eurooppalainen ja kansallinen 
tutkintojen ja osaamisen viitekehys, Ammattikorkeakoululaki ja –asetus, tutkintojen kansallinen 
viitekehys, sekä Xamkin strategia sekä joissakin koulutuksissa kansallisesti määritellyt 
osaamistavoitteet ja EU-direktiivi. 

Kirsi: Okei. No mitkä on sellaisia kaikkia ammattikorkeakoulutuksia koskevia yhteisiä juttuja? 

Sirpa: Pääsääntöisesti kaikissa opetussuunnitelmissa on yhteisinä osioina: Opinto- ja urasuunnittelu, 
Viestintätaidot, Ammattiruotsi, Ammattienglanti ja Tutkimus- ja kehittämisosaaminen. 

Kirsi: Aivan. Eli tutkintojen rakenne on melko yhteneväinen? 

Sirpa: Joo, ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia 
opintoja, ammattitaitoa edistävää harjoittelua ja opinnäytetyö. Tämä siksi, että voidaan varmistua 
siitä, että tutkinnon suorittaneella on riittävät perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet toimia 
työelämässä omalla alalla, riittävä viestintä- ja kielitaito ja kehittyä itse ja kehittää omaa alaansa.  
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Kirsi: No kuulostaa aika laajoilta vaatimuksilta. Opetussuunnitelmiin kai kirjataan myös jotain 
opiskelijan työmäärästä? 

Sirpa: Kyllä, opinnothan lasketaan opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. 
Opintojaksojen laajuudet vaihtelevat, mutta suurin osa opintojaksoista on laajuudeltaan 5 op. 
Yhdelle lukuvuodelle suunnitellaan opintoja noin 60 opintopisteen verran, ja se vastaa 1600 
opiskelijatyötuntia.  

Kirsi: Oho, onpa paljon! Mitä tämä tarkoittaa viikkotasolla? 

Sirpa: Lukuvuodessa on keskimäärin 40 opiskeluviikkoa, jolloin viikoittainen opiskelutuntimäärä on 
n. 40 tuntia/ viikko. 

Kirsi: Ahaa, eli opintojen eteen voi karkeasti ajatella tekevänsä töitä niin kuin virkatyössä tehdään 
palkkatyötä?  

Sirpa: Jep, tuo on hyvä nyrkkisääntö. Toki on paljon yksilöllistä vaihtelua paljonko kukakin 
opintoihinsa todella käyttää aikaa. Mutta kyllä sitä aikaa kannattaa reilusti varata. 

Kirsi: Olisikohan tässä nyt perustiedot opetussuunnitelmista? 

Sirpa: Joo, tässä oli tärkeimmät! Ja aina voi lukea lisää intrasta. Kuullaan seuraavassa jaksossa! 


