Opetussuunnitelma

Hämeen ammattikorkeakoulu

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät
OSAAMISTAVOITTEET JA SISÄLTÖ
Liikennealan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu valmentamaan liikenteen ja
maankäytön alan asiantuntijuutta ja johtajuutta vaativiin tehtäviin. Opinnot antavat sinulle valmiudet
oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssäsi ja sen
kehittämisessä.
Koulutus on tarkoitettu hakukelpoisuusehdot täyttäville liikennealan ammattilaisille, jotka haluavat
syventää ja laajentaa osaamistaan. Koulutus keskittyy perusosaamisen syventämisen ja
osaamispohjan laajentamisen lisäksi tulevien trendien ja liikennealan ajankohtaisten ilmiöiden sekä
niiden vaikutusten ympärille.
Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuasi osaat analysoida liikennealan eri osa-alueiden ja
toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja vaikutusmekanismeja laaja-alaisesti, kriittisesti ja
perustellen. Lisäksi osaat arvioida tulevia kehityssuuntia ja niiden vaikutusta suhteessa omaan
tehtäväkenttääsi. Liikennealaan vaikuttavien megatrendien, heikkojen signaalien ja mahdollisten
muutostekijöiden sekä niiden vaikutusten arviointi on myös opinnoissasi keskeinen osa-alue.
Koulutus antaa sinulle tilaisuuden verkostoitua ja kehittää argumentointitaitojasi liikenteeseen
liittyvissä kysymyksissä niin vapaamuotoisissa vuorovaikutustilanteissa kuin esiintymistilanteissakin.
Lisäksi kehität opinnoissasi tieteellisen kirjoittamisen taitoja.
Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:
• liikkumistarpeet ja kuljetustarpeet nyt ja tulevaisuudessa
• liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen suunnittelun eri tasoilla
• kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu liikenteen näkökulmasta
• liikennejärjestelmien suunnittelu
• toimintaympäristön muutostekijät ja niiden vaikutukset liikkumiseen, kuljetuksiin ja
liikennejärjestelmään
• älykkäät liikennepalvelut
Opintojen yhteydessä on mahdollista osallistua omakustanteiselle ulkomaan ekskursiolle.
OPINTOJEN RAKENNE
Tulevaisuuden liikennejärjestelmät koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutus koostuu
kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta moduulista sekä opinnäytetyöstä, jonka laajuus on 30
opintopistettä. Tarjottavat moduulit ovat:
- liikennejärjestelmien suunnittelu (kaikille pakollinen), 20 op
- työelämän tutkimuksellinen kehittäminen (kaikille pakollinen), 5 op
- liikennesuunnittelu (valinnainen), 5 op
Opinnäytetyö
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön laajuus on 30 op. Opinnäytetyön tavoitteena
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on vahvistaa sekä yleisiä työelämävalmiuksiasi että alakohtaisia ammatillisia kompetenssejasi.
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laajempi ja tarkastelutavaltaan syvällisempi
ja analyyttisempi kuin ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö.
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN
Tulevaisuuden liikennejärjestelmät on liikennealan ylemmän ammattikorkeakoulun koulutus, josta
saat hyvät valmiudet liikenteen ja maankäytön alan asiantuntijuutta ja johtajuutta vaativiin tehtäviin.
Tutkinto antaa myös pätevyyden virkaan, joka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi
koulutus antaa jatko-opintokelpoisuuden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin.
code
name
YALI21A-1001 Profiloiva osaaminen
YA00CS64
Työelämän tutkimuksellinen kehittäminen
YA00CS66
Liikennesuunnittelu
YA00CS68
Liikennejärjestelmän suunnittelu
YALI21A-1002 Opinnäytetyö
9900CQ25
Opinnäytetyö – Suunnittelu
9900CQ24
Opinnäytetyö – Toteutus
9900CQ23
Opinnäytetyö – Viimeistely
9900CQ27
Opinnäytetyö – Tiedote

1 2 sum
30
5
5
5
5
20 20
30
10 10
10 10
5 5 10
0

YALI21A-1001 Profiloiva osaaminen: 30 op
YA00CS64 Työelämän tutkimuksellinen kehittäminen: 5 op
Osaamistavoitteet
Teeman aikana syvennät osaamistasi työelämäperustaisessa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja
kehityt asiantuntijaviestijänä.
Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Osaat käyttää tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyvää käsitteistöä. Hahmotat keskeiset
asiakokonaisuudet ja osaat joiltakin osin kehittää omia ja työyhteisön toimintatapoja. Osaat kirjoittaa
ohjatusti asiatekstiä omaan alaasi liittyen.
Hyvä (3-4)

Osaat asiantuntevasti käyttää tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyvää käsitteistöä. Hahmotat
laajoja asiakokonaisuuksia ja osaat kehittää omia ja työyhteisösi toimintatapoja. Perustelet tekemiäsi
johtopäätöksiä ja ennakoit niiden vaikuttavuutta eri toimintaympäristöihin.
Kiitettävä (5)

Osaat asiantuntevasti ja laaja-alaisesti käyttää tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyvää
käsitteistöä. Hahmotat laajoja ja systeemisiä asiakokonaisuuksia ja osaat innovatiivisesti kehittää
omia ja työyhteisösi toimintatapoja. Perustelet tekemiäsi johtopäätöksiä ja ennakoit niiden
vaikuttavuutta eri toimintaympäristöihin. Perustelet johdonmukaisesti tekemiäsi johtopäätöksiä ja
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ennakoit niiden vaikuttavuutta systeemisiin toimintaympäristöihin. Osaat kirjoittaa monipuolisen ja
laadukkaan asiatekstin.

YA00CS66 Liikennesuunnittelu: 5 op
Osaamistavoitteet
Ymmärrät maankäytön ja liikenteen vuorovaikutteisen suunnittelun pääperiaatteet sekä
liikennesuunnittelun periaatteet ja käytännön ratkaisut maankäytön eri suunnittelutasoilla ja tunnistat
eri toimijoiden ja liikkujaryhmien tarpeet suunnittelussa.
Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ymmärrät yleisellä tasolla maankäytön ja liikenteen vuorovaikutteisen suunnittelun pääperiaatteita
sekä eri toimijoiden ja liikkujaryhmien tarpeita. Teoreettisen osaamisen kuvaus esimerkiksi
oppimistehtävässä jää suppeaksi. Teoriaosaamisen sovellettavuus konkreettiseen
suunnittelutilanteeseen jää ohueksi ja pintapuoliseksi.
Hyvä (3-4)

Ymmärrät maankäytön ja liikenteen vuorovaikutteisen suunnittelun pääperiaatteet ja osaat
analysoida eri toimijoiden ja liikkujaryhmien tarpeita laaja-alaisesti. Teoreettisen osaamisen kuvaus
esimerkiksi oppimistehtävässä on monipuolista ja lähteisiin perustuvaa. Osoitat pystyväsi
soveltamaan teoriaosaamistasi konkreettisessa suunnittelukohteessa/-tilanteessa.
Kiitettävä (5)

Ymmärrät maankäytön ja liikenteen vuorovaikutteisen suunnittelun pääperiaatteet ja osaat
analysoida eri toimijoiden ja liikkujaryhmien tarpeita laaja-alaisesti. Teoreettisen osaamisen kuvaus
esimerkiksi oppimistehtävässä on monipuolista, analyyttistä ja lähteisiin perustuvaa. Osoitat
pystyväsi soveltamaan teoriaosaamistasi konkreettisessa suunnittelukohteessa/-tilanteessa. Arvioit
kriittisesti ja perustellen eri suunnitteluratkaisujen ominaisuuksia ja vaikutuksia.

YA00CS68 Liikennejärjestelmän suunnittelu: 20 op
Osaamistavoitteet
Ymmärrät yhdyskunta- ja aluerakenteen merkityksen liikenteen ja maankäytön suunnittelussa, osaat
tunnistaa toimintaympäristön muutostekijät –tulevaisuusskenaariot, osaat analysoida
liikkumistarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ja arvioida liikennejärjestelmätason ratkaisujen vaikutuksia
liikkumistarpeeseen, ymmärrät liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksen ja keskeisen sisällön
sekä tiedostat suunnitteluun liittyvien selvitysten tarpeen ja merkityksen. Tunnistat
liikennejärjestelmän rahoitukseen liittyviä vaihtoehtoja ja malleja ja osaat arvioida
suunnitelmaratkaisujen vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Ymmärrät liikkuminen palveluna-ajattelun
lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisuudet ja osaat soveltaa palvelumuotoilun periaatteita
asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä.
Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Ymmärrät, että liikenne, liikennetarve ja maankäyttö muodostavat kokonaisuuden. Osaat esittää
käsityksiä liikennejärjestelmään liittyvistä kysymyksistä argumentoiden. Tunnet trendit, jotka
vaikuttavat liikennejärjestelmän tulevaisuuteen ja kykenet osana ryhmää osallistumaan
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liikennejärjestelmävision tekemiseen.
Hyvä (3-4)

Hahmotat liikenteen, liikennetarpeen ja maankäytön muodostaman kokonaisuuden ja osaat esittää
perusteltuja käsityksiä liikennejärjestelmään liittyvistä kysymyksistä. Ymmärrät, miten yleisimmät
kehitystrendit vaikuttavat liikennejärjestelmän tulevaisuuteen. Lisäksi kykenet osana ryhmää
esittämään luovia ratkaisuja tulevaisuuden liikennejärjestelmävisioon.
Kiitettävä (5)

Kykenet analysoimaan liikenteen, liikennetarpeen ja maankäytön muodostamaa kokonaisuutta.
Osaat esittää perusteltuja ja omaan pohdintaan perustuvia käsityksiä liikennejärjestelmään liittyvistä
kysymyksistä. Osaat arvioida, miten kehitystrendien muutokset heijastuvat tulevaisuuden
liikennejärjestelmiin ja pystyt itsenäisesti hahmottamaan, mitä liikennejärjestelmävisiolta vaaditaan.
Kykenet luomaan toimenpiteiden vaikutuksia kokonaisvaltaisesti huomioivia ratkaisuja
liikennejärjestelmävisioon.

YALI21A-1002 Opinnäytetyö: 30 op
9900CQ25 Opinnäytetyö – Suunnittelu: 10 op
Osaamistavoitteet
Opinnäytetyö on opintoihin, koulutuksen aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelämässä
hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Tarkoituksena on luoda,
tuottaa ja kehittää osaamista alueen työelämän ja yhteiskunnan kehittämisen tarpeisiin.
OPINNÄYTETYÖN KESKEISET PERIAATTEET
- opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se on integroitu työelämään, tutkimusyksiköiden toimintaan
tai muihin kehittämishankkeisiin
- opinnäytetyön aihe on konkreettinen ja mahdollinen toteuttaa niin tilaajan kuin opiskelijan
näkökulmasta
- opinnäytetyö edistää opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistäja työllistymistä.
OSAAMISTAVOITTEET
Opiskelija
- osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntijuusalueen ja lähialueiden syvällistä, myös kansainvälistä
tietoa, kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä uuden tiedon
luomiseen
- hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa toteuttaa alaa kehittäviä tutkimus- ja
kehittämishankkeita
- toimii aloitteellisesti ja kehittävän työtavan mukaisesti
- kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun työelämän muuttuvissa tilanteissa
soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
Opinnäytetyö on joko tutkimuspainotteinen tai toiminnallinen:
- tutkimuspainotteisen opinnäytetyön lähtökohtana on aina selkeästi muotoiltu työelämälähtöinen
tutkimusongelma tai -kysymys, johon haetaan vastausta käyttäen tarkoituksenmukaisia aineistoja ja
yleisiä tutkimusmenetelmiä.
- toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän kehittämishanke, joka tavoittelee käytännön toiminnan
kehittämistä, ohjeistamista, järjestämistä tai tehostamista.
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- portfolio-opinnäytetyössä opiskelija kerää suunnitelmallisesti valitsemastaan teemasta opintojensa
eri vaiheessa tehtyjä projekti- tai muita tehtäviä yhdeksi kokonaisuudeksi.
- artikkeliopinnäytetyö sisältää kaksi tai useampia tieteellisiä tai ammatillisia artikkeleita, joissa
esitetään tutkimus- tai kehittämistehtävien tuloksia.
Lisätiedot
Suunnitteluvaiheessa opiskelija perehtyy tiedonkeruumenetelmiin ja työstää opinnäytetyönsä
tietoperustaa.

9900CQ24 Opinnäytetyö – Toteutus: 10 op
Osaamistavoitteet
Opinnäytetyö on opintoihin, koulutuksen aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelämässä
hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Tarkoituksena on luoda,
tuottaa ja kehittää osaamista alueen työelämän ja yhteiskunnan kehittämisen tarpeisiin.
OPINNÄYTETYÖN KESKEISET PERIAATTEET
- opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se on integroitu työelämään, tutkimusyksiköiden toimintaan
tai muihin kehittämishankkeisiin
- opinnäytetyön aihe on konkreettinen ja mahdollinen toteuttaa niin tilaajan kuin opiskelijan
näkökulmasta
- opinnäytetyö edistää opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä
ja työllistymistä.
OSAAMISTAVOITTEET
Opiskelija
- osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntijuusalueen ja lähialueiden syvällistä, myös kansainvälistä
tietoa, kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä uuden tiedon
luomiseen
- hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa toteuttaa alaa kehittäviä tutkimus- ja
kehittämishankkeita
- toimii aloitteellisesti ja kehittävän työtavan mukaisesti
- kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun työelämän muuttuvissa tilanteissa
soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
Opinnäytetyö on joko tutkimuspainotteinen tai toiminnallinen:
- tutkimuspainotteisen opinnäytetyön lähtökohtana on aina selkeästi muotoiltu työelämälähtöinen
tutkimusongelma tai -kysymys, johon haetaan vastausta käyttäen tarkoituksenmukaisia aineistoja ja
yleisiä tutkimusmenetelmiä.
- toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän kehittämishanke, joka tavoittelee käytännön toiminnan
kehittämistä, ohjeistamista, järjestämistä tai tehostamista.
- portfolio-opinnäytetyössä opiskelija kerää suunnitelmallisesti valitsemastaan teemasta opintojensa
eri vaiheessa tehtyjä projekti- tai muita tehtäviä yhdeksi kokonaisuudeksi.
- artikkeliopinnäytetyö sisältää kaksi tai useampia tieteellisiä tai ammatillisia artikkeleita, joissa
esitetään tutkimus- tai kehittämistehtävien tuloksia.
Lisätiedot
Opinnäytetyön ydinsisältö eli aineiston keruu ja analysointi tapahtuvat toteutusvaiheessa.

9900CQ23 Opinnäytetyö – Viimeistely: 10 op
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Osaamistavoitteet
Opinnäytetyö on opintoihin, koulutuksen aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelämässä
hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Tarkoituksena on luoda,
tuottaa ja kehittää osaamista alueen työelämän ja yhteiskunnan kehittämisen tarpeisiin.
OPINNÄYTETYÖN KESKEISET PERIAATTEET
- opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se on integroitu työelämään, tutkimusyksiköiden toimintaan
tai muihin kehittämishankkeisiin
- opinnäytetyön aihe on konkreettinen ja mahdollinen toteuttaa niin tilaajan kuin opiskelijan
näkökulmasta
- opinnäytetyö edistää opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistäja työllistymistä.
OSAAMISTAVOITTEET
Opiskelija
- osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntijuusalueen ja lähialueiden syvällistä, myös kansainvälistä
tietoa, kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä uuden tiedon
luomiseen
- hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa toteuttaa alaa kehittäviä tutkimus- ja
kehittämishankkeita
- toimii aloitteellisesti ja kehittävän työtavan mukaisesti
- kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun työelämän muuttuvissa tilanteissa
soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
Opinnäytetyö on joko tutkimuspainotteinen tai toiminnallinen:
- tutkimuspainotteisen opinnäytetyön lähtökohtana on aina selkeästi muotoiltu työelämälähtöinen
tutkimusongelma tai -kysymys, johon haetaan vastausta käyttäen tarkoituksenmukaisia aineistoja ja
yleisiä tutkimusmenetelmiä.
- toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän kehittämishanke, joka tavoittelee käytännön toiminnan
kehittämistä, ohjeistamista, järjestämistä tai tehostamista.
- portfolio-opinnäytetyössä opiskelija kerää suunnitelmallisesti valitsemastaan teemasta opintojensa
eri vaiheessa tehtyjä projekti- tai muita tehtäviä yhdeksi kokonaisuudeksi.
- artikkeliopinnäytetyö sisältää kaksi tai useampia tieteellisiä tai ammatillisia artikkeleita, joissa
esitetään tutkimus- tai kehittämistehtävien tuloksia.
Lisätiedot
Opinnäytetyöprosessin viimeisessä vaiheessa opiskelija keskittyy raportin kirjoittamiseen ja
tutkimustulosten viimeistelyyn sekä kirjoittaa johtopäätökset, pohdinnan ja tiivistelmän suomeksi ja
englanniksi.

9900CQ27 Opinnäytetyö – Tiedote: 0 op
Osaamistavoitteet
Opinnäytetyö on opintoihin, koulutuksen aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelämässä
hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Tarkoituksena on luoda,
tuottaa ja kehittää osaamista alueen työelämän ja yhteiskunnan kehittämisen tarpeisiin.
OPINNÄYTETYÖN KESKEISET PERIAATTEET
- opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se on integroitu työelämään, tutkimusyksiköiden toimintaan
tai muihin kehittämishankkeisiin
- opinnäytetyön aihe on konkreettinen ja mahdollinen toteuttaa niin tilaajan kuin opiskelijan näkökulmasta
Sivu 6 / 7

Opetussuunnitelma

- opinnäytetyö edistää opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä
ja työllistymistä.
OSAAMISTAVOITTEET
Opiskelija
- osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntijuusalueen ja lähialueiden syvällistä, myös kansainvälistä
tietoa, kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä uuden tiedon
luomiseen
- hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa toteuttaa alaa kehittäviä tutkimus- ja
kehittämishankkeita
- toimii aloitteellisesti ja kehittävän työtavan mukaisesti
- kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun työelämän muuttuvissa tilanteissa
soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
Opinnäytetyö on joko tutkimuspainotteinen tai toiminnallinen:
- tutkimuspainotteisen opinnäytetyön lähtökohtana on aina selkeästi muotoiltu työelämälähtöinen
tutkimusongelma tai -kysymys, johon haetaan vastausta käyttäen tarkoituksenmukaisia aineistoja ja
yleisiä tutkimusmenetelmiä.
- toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän kehittämishanke, joka tavoittelee käytännön toiminnan
kehittämistä, ohjeistamista, järjestämistä tai tehostamista.
- portfolio-opinnäytetyössä opiskelija kerää suunnitelmallisesti valitsemastaan teemasta opintojensa
eri vaiheessa tehtyjä projekti- tai muita tehtäviä yhdeksi kokonaisuudeksi.
- artikkeliopinnäytetyö sisältää kaksi tai useampia tieteellisiä tai ammatillisia artikkeleita, joissa
esitetään tutkimus- tai kehittämistehtävien tuloksia.
Lisätiedot
YAMK-opiskelijoilla kypsyysnäytteen korvaa tiedote. Tiedotteita voidaan käyttää ulkoisessa ja
sisäisessä viestinnässä.
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