
raportti ja työnohjauksen reflektointi 12 h. Op-
pimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta: 14 h
Arviointiperusteet: Ryhmän ohjaaminen, ra-
portti ryhmäohjauksesta, aktiivinen osallistu-
minen työnohjaukseen
Arviointiasteikko: 1-5

SS4042 Yksilöasiakas ja työnohjaus, 
4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yk-
silöasiakasprosessia ja hahmottaa yksilöasiak-
kaan merkitystä osana sosiaalialan työtä. Opis-
kelija syventää omaa ammatillista kasvuansa 
työnohjauksissa. Opiskelija saa valmiuksia yk-
silöasiakkaan kanssa työskentelyyn käytän-
nössä, osaa tukea ja olla vuorovaikutuksessa 
yksilöasiakkaan kanssa. Opiskelija pystyy ref-
lektoimaan työskentelyään työnohjauksissa. 
Opiskelija saa valmiuksia hahmottaa omaa 
oppimistaan suhteessa ryhmään ja itseensä. 
Opiskelija oppii hahmottamaan työnohjauksen 
avulla omaa ammatillista kasvuansa, jota ref-
lektoi päiväkirjan avulla.
Keskeinen sisältö: Laaja-alaisten vuorovai-
kutusteorioiden hahmottaminen, yksilöasiak-
kaan ohjaaminen käytännössä, reflektointi ja 
työnohjauspienryhmät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan kokonaistyömäärä on 107 h Kon-
taktiopetus, luennot: 18 h Harjoittelun suun-
nittelu: 12 h Harjoittelu: 30 kertaa 1,5 h= 45 h 
Työnohjauspienryhmät: 6 kertaa 2,5 h = 15 h 

Oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta: 
17 h Arviointi ja palaute.
Arviointiperusteet: yksilöasiakasohjaus ja 
raportti yksilöasiakasharjoittelusta
Arviointiasteikko: 1-5

SS4030 Asiakastyön harjoittelu, 9 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää so-
siaalialan asiakastyön teoria-käytäntö suhteen. 
Opiskelija ymmärtää sosiaalialan asiakastyölle 
asetettavia tavoitteita ja käytettäviä mene-
telmiä sekä niiden merkitystä. Opiskelija saa 
kokemuksen sosiaalialan toimintaympäristöis-
sä tapahtuvasta tavoitteellisesta asiakastyöstä 
sekä ammatillisesta vuorovaikutuksesta ja op-
pii käyttämään erilaisia sosiaalialan ammatilli-
sia asiakastyön menetelmiä käytännössä.
Keskeinen sisältö: Sosiaalipedagoginen työ, 
asiakkaan asema, työmenetelmät, ammatilli-
nen vuorovaikutus, prosessiohjaaminen.
Edeltävät opinnot: Ammatillisen asiakastyön 
perusteet, sosiaalipedagogisen asiakastyön 
metodinen prosessi, luovat menetelmät am-
matillisen kasvun tukena, luova prosessi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijalta vaadittava työaika 240 tuntia. 
Käytännön harjoittelu Itsenäinen tiedonhan-
kinta ja harjoittelun raportointi. Arviointi ja pa-
laute.
Arviointiperusteet: Harjoitteluraportti, itse-
arviointi, harjoittelupaikan arviointi.
Arviointiasteikko: 1-5
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Suoritettava tutkinto

Insinööri(AMK), 240 op

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutuk-
sessa opiskelun tavoitteena on saada insinöörin 
tehtäviin laaja-alaiset valmiudet vastuulliseen 
työskentelyyn teollisuuden ja hallinnon teknilli-
sissä suunnittelu-, käyttö-, ja kaupallisissa teh-
tävissä, myös kansainvälisillä työmarkkinoilla. 
Tavoitteisiin kuuluu myös valmius oman yritys-
toiminnan käynnistämiseen sekä jatkuvaan it-
sensä kehittämiseen.Minkälaisiin tehtäviin val-
mistumisen jälkeen? Koneautomaatioinsinööri 
työskentelee automatisoitujen tuotantojärjes-
telmien tai tuotteiden suunnittelu-, kehitys- ja 
projektitehtävissä. Opiskelu antaa valmiudet 
tietokoneavusteisten tuotantojärjestelmien 
laite- ja automaatiosuunnitteluun sekä toteu-
tusprojektien läpiviemiseen. Mekaniikkasuun-
nitteluinsinöörin koulutus tähtää erityisesti me-
talli- ja elektroniikkateollisuuden tarvitsemien 
komponenttien, koneiden, ja konejärjestelmien 
konstruoinnissa ja kehitystyössä tarvittavien 
valmiuksien luomiseen. Metsäkonetekniikkaan 
erikoistavat opinnot valmentavat työskente-
lemään metsänkorjuukoneiden suunnittelu-, 
tuotanto- ja kunnossapitotehtävissä. Koulutus 
antaa erityisvalmiuksia metsäteollisuuden me-
kanisoinnin ja prosessien, puun korjuun ja kä-
sittelyn toimintoihin ja laitteistojen laaja-alai-
seen hallintaan teollisuuden tarpeiden mukaan 
sekä valmiuksia alan laitteistojen ja tekniikan 
kehittämiseen. Opiskelu antaa myös valmiuk-
sia asiakaspalvelutehtäviin ja kansainväliseen 
toimintaan.Tuotantoinsinööri vastaa teollisuu-
dessa tuotantotoiminnasta ja tuotannon kehit-
tämisestä. Koulutus tähtää valmistus- ja tuo-
tannonohjausmenetelmien tuntemuksen lisäksi 
koneautomaation osaamiseen, sekä tuotan-
toinsinööriltä edellytettävien esimiestehtävissä 
tarvittavien työelämän moninaisten vuorovai-
kutussuhteiden ymmärtämiseen. Opiskelu an-
taa laajat valmiudet toimia teknisen kaupan ja 
teollisuuden moninaisissa tehtävissä.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksis-
ta. Opintojen valinnaisuus toteutuu ammatti- ja 
valinnaisten opintojen opintojaksojen valinnan 
kautta. Perusopinnot noin 60 op (tuot. 52 op) 
Koulutusohjelmakohtaiset opinnot noin 60 op 
(tuot. 53 op) Ammattiopinnot, osa valinnaisia, 

yht. noin 60 op (tuot. 45 op) Työharjoittelu 30 
op (tuot. 60 op) Opinnäytetyö 15 op Vapaasti 
valittavat opinnot 15 op Yhteensä 240 op

Opintojen rakenne
Perusopinnot: Perusopinnoilla rakennetaan 
edellytykset insinööritieteiden soveltamiselle 
ja ammatillisille opinnoille. Perusopintoja ovat 
mm fysiikka, kemia, matematiikka, tietotek-
niikka, viestintä, ruotsi ja vieras kieli. Ammat-
tiopinnot: Ammattiopinnot koostuvat koulutus-
ohjelmakohtaisista opinnoista ja suuntaavista 
ammattiopinnoista. Koulutusohjelmakohtaisilla 
opinnoilla luodaan perusvalmiuksia insinööri-
tehtäviä varten ja ne muodostavat perustan 
varsinaisille ammattiopinnoille. Konetekniikan 
koulutusohjelmassa suuntaavia ammattiainei-
ta opiskelevat 60 op mekaniikkasuunnitteluun 
ja koneautomaatioon suuntautuvat ja 45 op 
tuotantotekniikkaan suuntautuvat opiskelijat. 
Suurin osa suuntaavista opinnoista on pakol-
lisia. Valinnaisuuden määrä vaihtelee riippu-
en suuntautumisvaihtoehdosta. Valinnaisis-
ta opintojaksoista järjestetään ne, joille on 
riittävästi opiskelijoita. Jos opiskelija haluaa 
valita tuotantotekniikan suuntautumisvaihto-
ehdon, valinta täytyy tehdä jo ensimmäisen 
lukuvuoden aikana. Muut valitsevat suuntau-
tumisvaihtoehdon toisen lukuvuoden aikana. 
Vapaasti valittavat opinnot: Vapaasti valittavat 
opinnot (15 op) opiskelija voi valita omasta tai 
toisesta koulutusohjelmasta Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulussa, amk:n vapaasti valit-
tavista opinnoista tai mistä muusta vähintään 
ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta 
kotimaassa tai ulkomailla. Useimmat opiske-
lijat valitsevat kiinnostuksensa mukaan omaa 
ammatillista kehitystään tukevia opintojakso-
ja, kuten kieliä ja kansainväliseen toimintaan 
muulla tavalla valmentavia jaksoja koulutus-
ohjelmien tarjonnasta.

Harjoittelu: Harjoittelun tavoitteena on pereh-
dyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammatti-
alojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtä-
viin sekä luoda mahdollisuus tietojen ja taitojen 
soveltamiseen työelämässä. Työtehtävien tulee 
laadultaan olla sellaisia, että ne palvelevat kou-
lutusohjelman tavoitteita. Harjoittelunsa aika-
na opiskelija osallistuu työyhteisön jäsenenä 
vaihteleviin työtehtäviin ja harjaantuu vastuul-
liseksi, työhönsä sitoutuvaksi, yhteistyökykyi-
seksi ja joustavaksi työntekijäksi. Harjoittelu 
tulee suorittaa opiskelun aikana harjoittelulle 
erikseen varattuina aikoina. Harjoittelun laa-
juus on mekaniikkasuunittelussa ja koneau-

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
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tomaatiossa 30 op ja tuotantotekniikassa 60 
op, johon sisältyy 30 op työpaikkaopintoja. 
Työpaikkaopintojen sisällöstä ja suoritusvaati-
muksista on erilliset ohjeet. Harjoittelun tulee 
olla ohjattua. Ohjattuun harjoitteluun kuuluvat 
työharjoittelusopimus, jaksoraportit, kehitys-
keskustelut ja loppuraportit. Näistä on myös 
erilliset ohjeet. Harjoittelujaksot sijoittuvat 
kevätlukukausiin ja osittain kesälukukausiin. 
Tuotantotekniikassa on yleisten harjoitteluoh-
jeitten vaatimusten lisäksi omat erikoisohjeen-
sa ja vaatimukset. Harjoittelu tuottaa 1,5 op/
ohjattu harjoittelutyöviikko. Ulkomailla tapah-
tuvasta harjoittelusta saa myös 1,5 op/työviik-
ko. Harjoittelu ulkomailla on erittäin suositelta-
vaa, koska se luo hyvän pohjan kielitaidolle ja 
auttaa ymmärtämään kulttuurieroja. Kansain-
välisten kontaktien, kokemusten ja kielitaidon 
merkitystä ei voi liikaa korostaa. Harjoittelu-
paikan hankinnasta vastaavat opiskelijat itse. 
Harjoittelupaikkoja välittävät kuitenkin myös 
AMK:n rekrytointipalvelu ja harjoittelukoordi-
naattori tarjonnan mukaisesti. Harjoittelusta 
on saatavissa erilliset ohjeet. Opinnäytetyö-
Insinöörin tutkintovaatimuksiin olennaisena 
osana kuuluu opinnäytetyö (ks. tutkintosään-
tö) Työn tarkoituksena on toimia yhdyssiltana 
teoreettisen opiskelun ja käytännön työelämän 
välillä sekä helpottaa opiskelijan siirtymistä 
korkeakoulusta insinööritehtäviin. Työn aiheen 
ja valvojan vahvistaa koulutusohjelmajohtaja 
tai hänen valtuuttamansa opettaja. Opinnäy-
tetyön vaatimuksista ja aikataulutuksesta sa-
moin kuin opinnäytetyön laadinnasta on saa-
tavissa erillinen ohjeisto ammattikorkeakoulun 
www-sivuilta.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Opinnot on rakennettu siten että kahden en-
simmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan yh-
teiset kone- ja tuotantotekniikan perusopinnot, 
sekä koulutusohjelmakohtaiset ammattiopin-
not. Kolmantena lukuvuotena opiskelijoilla 
on vielä joitakin perusopintoja ja pääasiassa 
erikoistavia ammattiopintoja kone- tuotanto-
tekniikasta. Tulevaa ammattia silmällä pitäen 
sekä kolmantena että neljäntenä lukuvuotena 
opiskelijat syventyvät mekaniikkasuunnittelu-, 
koneautomaatio- tai tuotantotekniikkaan. Osa-
alueille on määritelty osaamistavoitteet vuo-
sittain silmällä pitäen opiskelijan kehittymistä 
laaja-alaiseksi konealan osaajaksi opintojen 
päättyessä. Opintojen vuosittaiset osaamis-
tavoitteet ovat seuraavat: 1. vuosi: Hallitsen 
teknisen työn matemaattis-luonnostieteellisiä 
perusteita ja työkaluja ja minulla on valmiudet 
alani kommunikointiin ja ammatillisiin opintoi-
hin 2. vuosi: Hallitsen koneinsinöörin työssä 

tarpeelliset perustiedot ja taidot ja osan am-
matillisista valmiuksista 3. vuosi: Osaan toimia 
oman alani suunnittelu- ja kehitystehtävissä ja 
projektiryhmän jäsenenä ja olen syventänyt 
osaamistani suunnittelutekniikoissa ja kone-
automaatiossa 4. vuosi: Minulla on valmiudet 
toimia ja kehittää itseäni oman alani tuoteke-
hitys-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä sekä 
vastuullisena esimiehenä. Ymmärrän oman ala-
ni yritystoiminnan ja yrittäjyyden periaatteet ja 
mahdollisuudet. Opintojen alussa opintojaksot 
toteutetaan luentoina ja ohjattuina harjoituksi-
na. Opintojen edetessä projektien ja harjoitus-
töiden avulla oppimisen osuus kasvaa.

Opiskelijaohjaus ja arviointi
Yleisessä opiskelijaohjauksessa ja opintojen 
edistymisen seurannassa noudatetaan AMK:n 
yleisesti hyväksymää HOPSnettiin rakennettua 
prosessimallia, joka pohjautuu opiskelijan vuo-
sittaiseen itsearviointiin ja kehityskeskuste-
luun. Opintojen alusta alkaen päävastuu opis-
kelijoiden neuvonnasta, tuesta ja neuvonnasta 
on koulutusohjelmajohtajalla ja opiskelijaoh-
jaajalla. Myös kaikilla muilla henkilökuntaan 
kuuluvilla on ohjaus- ja neuvontavelvollisuus. 
Ohjaukseen kuuluu lisäksi harjoitteluun val-
mennus harjoittelukoordinaattorin ja ohjaavien 
opettajien yhteistyönä. Ohjaukseen ja pereh-
dyttämiseen osallistuvat myös tutor-opiskelijat 
ja opiskelijapalvelujen henkilöt sekä työelämän 
edustajat perehdyttämisluennoilla vierailijoina 
ja ekskursioiden yhteydessä sovittujen teema-
keskustelujen kautta. Opiskelun tavoitteena on, 
että opiskelijasta tulee alansa ja tehtäviensä 
vaatimat tiedot ja taidot hallitseva asiantuntija 
teollisuuden tehtäviin tai yrittäjänä. Ohjauk-
sella pyritään auttamaan opiskelijaa pääse-
mään tähän. Pääasiana on opiskelijan asioiden 
huomioiminen. Häntä tuetaan ja ohjataan tar-
peen mukaan ja hänelle pyritään rakentamaan 
sellainen oppimisympäristö, jossa opiskelijasta 
kehittyy oppimisen taitoja omaava sekä näitä 
taitoja kehittämään pystyvä henkilö Koulutus-
ohjelmassa tehdään opintojaksotason arvioin-
ti, ohjaus ja palaute opettajan toteuttama ja 
opiskelijan itsearviointina. Lisäksi opiskelijoille 
on laadittu ammattialakohtaiset osaamista-
voitteet

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
Opintojaksopalautteita kerätään palautejär-
jestelmän kautta ja opintojaksojen aikana, 
opettajat ottavat palautteen huomioon opin-
tojakson seuraavan toteutuksen yhteydessä. 
Opintojaksopalautteita käsitellään myös opis-
kelijoiden ryhmänohjauksessa ja opettajien 
kehityskeskusteluissa. 
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1. vuosi: OPALA tulokysely, palautekeskuste-
lut opiskelijoiden kanssa (opiskelijaohjaaja ja 
koulutusohjelmajohtaja) 
2. vuosi: OPALA yleiskysely, palautekeskus-
telut opiskelijoiden kanssa (tutor-opettajat) - 
Ryhmän palautekeskustelut koko lukuvuoden 
toiminnasta yhdessä opettajien kanssa 
3. vuosi:  OPALA tavoiteprofiili, palautekeskus-
telut opiskelijoiden kanssa (suuntautumisvaih-
toehdon tutor-opettaja) - Ryhmän palautekes-
kustelut koko lukuvuoden toiminnasta yhdessä 
opettajien kanssa 
4. vuosi: OPALA lähtökysely - Ryhmän palaute-
keskustelu koko opiskelujen aikaisesta toimin-
nasta yhdessä kaikkien opettajien kanssa

Suuntautumisvaihtoehdot /
valinnaiset opinnot

Konetekniikan koulutusohjelmassa on kolme 
suuntautumisvaihtoehtoa, joissa on tarjolla 60 
op (tuotantotekniikassa 45 op) laajuiset am-
mattiopinnot: mekaniikkasuunnittelu, koneau-
tomaatio, tuotantotekniikka 

Mekaniikkasuunnittelun suuntautumisvaih-
toehdon opiskeluun kuuluu pakollisina opin-
tojaksoina tuotekehityksen ja kone- ja laite-
suunnittelun kannalta keskeisimmät perus- ja 
syventävät ammattiaineet. Ammatillisia valin-
naisia opintojaksoja opiskelija valitsee oman 
kiinnostuksensa mukaan täydentämään ja myös 
laajentamaan ammattivalmiuksiaan, myös mui-
den koulutusohjelmien tarjontaa hyödyntäen, 
esimerkiksi teollisen muotoilun suuntaan. 

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdon 
valinneet syventävät ammatillista osaamistaan 
pakollisten opintojaksojen ja ammatillisten 
valinnaisten aineiden kautta automaatiojär-
jestelmien, alalla tarvittavan tietotekniikan ja 
suunnitteluosaamisen asiantuntijoiksi sekä to-
teutuksen ja projektien hallintaan. 

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdon 
opinnot syventävät tuotannon kokonaisuuden, 
tuotantoautomaation ja eri valmistustekniikoi-

den osaamista, teollisuuden kunnossapidon ja 
investointiprojektien hallintaa sekä työelämän 
vuorovaikutustaitojen ja esimiestyöskentelyn 
valmiuksia.

Suuntautumisvaihtoehdon ja opintojaksojen 
valintaprosessi toteutetaan toisen opiskelu-
vuoden puolivälissä. Valintojen alkuvaiheeseen 
liittyy erilaisiin mahdollisuuksiin, opiskelutai-
toihin ja edellytyksiin perehdyttäviä ohjaus-
keskusteluja suuntaavien aineiden opettajien 
ja koulutusohjelmajohtajan kanssa. Työelämän 
näkökulmiin ja toiveisiin tutustutaan ekskursi-
oiden yhteydessä.

Erikoistavat opinnot
Metsäkonetekniikkaan erikoistavat opinnot: 
Metsäkonetekniikkaan erikoistavien opintojen 
kokonaisuus on kone- ja tuotantotekniikan 
opiskelijoilla mahdollista suorittaa henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaan. Tavoit-
teena on oppia tavanomaisen suuntautumisen 
ohella erikoisosaamista metsäkonealalta teolli-
suuden tarpeiden mukaisesti. Opiskelu toteu-
tetaan erikseen suunniteltuina jaksoina yhteis-
työssä paikallisten ja kansainvälisten yritys- ja 
oppilaitostoimijoiden kanssa. Metsäkonealan 
opintojaksoilla voi korvata suuntautumiseen 
kuuluvat valinnaiset opintojaksot. Muilta osin 
jaksoja voi sijoittaa myös vapaasti valittaviin 
opintoihin. Koko erikoistavan opintojaksokoko-
naisuuden suorittamisesta annetaan erillinen 
todistus. 

Yrittäjyyden syventävät opinnot: Kaikki teknii-
kan opiskelijat suorittavat pakollisia yrittäjyy-
den ja yritystalouden perusteiden opintojakso-
ja. Yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat osallistua 
syventäviin yrittäjyysopintoihin, jotka tähtää-
vät yrittäjävalmiuksien syventämiseen ja käy-
tännön yritystoiminnan aloittamiseen. Nämä 
opinnot sisältävät valitun suuntautumisvaih-
toehdon opintojen rinnalla henkilökohtaisesti 
sovittavia yritystalouden, markkinoinnin, joh-
tamisen, yrityssuunnittelun ja muita vastaavia 
jaksoja, projektitöitä, opinnäytetyön, mahdol-
lisesti sovelletun harjoitteluohjelman . 
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT        27     20     10      3
Yhteiset perusopinnot     WKP1    
Introduction to Engineering English    WK1711K 3   
Communication and Customer Service   WK1712K 3   
Engineering Communication     WK1713K          3  
Meetings and Negotiations     WK1714K         3
Algebra       WK1961 4   
Geometria ja lineaarialgebra     WK1962 3   
Differentiaali- ja integraalilaskenta    WK1963          3  
Binäärilogiikka      WK1964          3  
Tilastot ja todennäköisyys     WK1965          3 
Fysiikka I       WK1944 3   
Fysiikka II       WK1945 3   
Fysiikka III       WK1946          3  
Fysiikka IV       WK1947          3  
Kemia        WK1958          5  
Opiskelu- ja viestintätaidot     WK1952 4   
Tietotekniikka       WK1954 4   
Työelämäruotsi      WK1960          4 
Viestintä       WK1956          3 
AMMATTIOPINNOT        25     29      3       3
Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot   WKK1    
Dynamiikka       WK2510          4  
Hydrauliikka ja pneumatiikka    WK2508          4  
Johtaminen ja henkilöstöhallinto    WK2711         3
Kone- ja mekanisointielimet     WK2568          8  
Lujuusoppi       WK2250 6   
Materiaalioppi       WK2723          6  
Statiikka       WK2741 6   
Sähkötekniikka      WK2742          3  
Tekninen piirustus I      WK2502 4   
Tekninen piirustus II      WK2504 3   
Teollisuustalous      WK2512          4  
Valmistustekniikka      WK2752 6   
Yritystalous       WK2514          3 
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT      9       24      27
Koneautomaatio      SV3553    
Koneautomaation pakolliset ammattiopinnot, 45 op WKA1    
Avoimet ohjausjärjestelmät     WK2402         3
CAM-järjestelmät      WK2552         5
Elektroniikka       WK2706          3 
Hydraulijärjestelmät      WK2555          4 
Koneautomaation erikoistyöt    WK2556         4
Koneohjausten ohjelmointi     WK2557          3 
Mekatroniikka       WK2255          3 
Ohjaustekniikka      WK2558          4 
Servotekniikka      WK2256         3
Tuotantoautomaatio      WK2554          5 
Tuotannon simulointi      WK2253         3
Tuotekehitys I       WK2562          5  
Koneautomaation valinnaiset ammattiopinnot, 15 op WKA2    
3D-mallinnus (Pro/ENGINEER)    WK2251          6  
CAE/FEM       WK2908         6
CAE/Simulointi      WK2563         4
Kone- ja energiatekniikka     WK2564          4 
Laatutekniikka      WK2560         4
Logistiikka       WK2721         3
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
Lujuusoppi II       WK2211         3
Mittaustekniikka      WM2726         3
Projektin suunnittelu ja ohjaus    WP3706         3
Projektityö       WK2798          3 
Tuotannonohjaus      WK2747         3
Turvallisuustekniikka      WK2918          3 
Mekaniikkasuunnittelu     SV3556    
Mekaniikkasuunnittelun pakolliset ammattiopinnot, 45 op WKA3    
3D-mallinnus (Pro/ENGINEER)    WK2251          6  
CAE/FEM       WK2908         6
CAE/Simulointi      WK2563         4
Koneensuunnittelun erikoiskysymyksiä   WK2567          3 
Lujuusoppi II       WK2211         3
Mekaniikkasuunnittelun erikoistyöt    WK2952         3
Teollinen muotoilu      WK2572          6 
Tuotantoautomaatio      WK2554          5 
Tuotekehitys I       WK2562          5  
Tuotekehitys II      WK2565          4 
Mekaniikkasuunnittelun valinnaiset ammattiopinnot, 15 op WKA4    
3D-ohutlevytekniikka      WK2257          3  
Hitsaustekniikka      WK2708         3
Hydraulijärjestelmät      WK2555          4 
Kone- ja energiatekniikka     WK2564          4 
Laatutekniikka      WK2560         4
Lastuava työstö      WK2566          4 
Mittaustekniikka      WM2726         3
Projektin suunnittelu ja ohjaus    WP3706         3
Tuotetiedon hallinta (PDM)     WK2344         3
Turvallisuustekniikka      WK2918          3 
Valinnaiset opinnot     
Valinnaiset kieliopinnot     WV1    
Saksa I (2. vieras kieli)     WP1942 3   
Saksa II (2. vieras kieli)     WP1944 3   
Saksa III (2. vieras kieli)     WP1946          3  
Metsäkonetekniikkaan erikoistavat opinnot   WKA8    
Puunkorjuuteknologiat     WK2602          3  
Metsäkonetekniikan orientaatio    WK2604          2  
Mittalaiteautomaatio      WK2606         3
Työkonehydrauliikka      WK2608          3 
Työkonehydrauliikan ohjausjärjestelmät   WK2610         3
Työkoneen sähköjärjestelmät    WK2612          3 
Yrittäjyysopinnot      WKA9    
Yrittäjyysvalmennus      WI2058          3 
Markkinointi       WP3705          3 
Yrityksen kansainväliset toiminnot    WT2602         3
Yritysoikeus       BL1004          5 
Riskienhallinta      WI3502         4
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT     7       8
HARJOITTELU        6       6       18 
OPINNÄYTETYÖ                15
          58     64      62     56 
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT        27     15     7        3
Perusopinnot       WKP2    
Introduction to Engineering English    WK1711K 3   
Communication and Customer Service   WK1712K 3   
Engineering Communication     WK1713K          3  
Meetings and Negotiations     WK1714K         3
Fysiikka I       WK1944 3   
Fysiikka II       WK1945 3   
Fysiikka III       WK1946          3  
Kemia        WK1905          3  
Algebra       WK1961 4   
Geometria ja lineaarialgebra     WK1962 3   
Differentiaali- ja integraalilaskenta    WK1963          3  
Binäärilogiikka      WK1964          3  
Opiskelu- ja viestintätaidot     WK1952 4   
Tietotekniikka       WK1954 4   
Työelämäruotsi      WK1960         4 
Viestintä       WK1956         3 
AMMATTIOPINNOT        25      23    3 3
Koulutusohjelmakohtaiset opinnot    WKK2    
Hydrauliikka ja pneumatiikka    WK2508          4  
Johtaminen ja henkilöstöhallinto    WK2711         3
Koneenelimet       WK2817          6  
Lujuusoppi       WK2250 6   
Materiaalioppi       WK2723          6  
Statiikka       WK2741 6   
Sähkötekniikka      WK2742          3  
Tekninen piirustus I      WK2502 4   
Tekninen piirustus II      WK2504 3   
Teollisuustalous      WK2512          4  
Valmistustekniikka      WK2752 6   
Yritystalous       WK2514         3 
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT      3       12     21
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto   SV3564    
Pakolliset ammattiopinnot, 36 op    WKA5    
CAD/CAM       WK2704         3
CAM-järjestelmät      WK2552         5
Laatutekniikka      WK2560         4
Lastuava työstö      WK2566         4 
Logistiikka       WK2721         3
NC-tekniikka       WK2341         3
Robotiikan perusteet      WK2404         3 
Tuotannonohjaus      WK2747         3
Tuotantoautomaatio      WK2554         5 
Tuotekehitys I       WK2562          5  
Valinnaiset ammattiopinnot, 8 op    WKA6    
Hitsaustekniikka      WK2708         3 
Kone- ja energiatekniikka     WK2564         4 
Kunnossapito       WK2126         3
Mittaustekniikka      WM2726          3  
Ohjaustekniikka      WK2558         4
Projektin suunnittelu ja ohjaus    WP3706         3
Tuotannon simulointi      WK2253         3
Turvallisuustekniikka      WK2918          3  
Valinnaiset opinnot                 4       4

Tuotanotekniikka
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
Metsäkonetekniikkaan erikoistavat opinnot   WKA8    
Puunkorjuuteknologiat     WK2602          3  
Metsäkonetekniikan orientaatio    WK2604          2  
Mittalaiteautomaatio      WK2606         3
Työkonehydrauliikka      WK2608         3 
Työkonehydrauliikan ohjausjärjestelmät   WK2610         3
Työkoneen sähköjärjestelmät    WK2612         3 
Yrittäjyysopinnot      WKA9    
Yrittäjyysvalmennus      WI2058         3 
Markkinointi       WP3705         3 
Yrityksen kansainväliset toiminnot    WT2602         3
Yritysoikeus       BL1004         5 
Riskienhallinta      WI3502         4
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT              3      6        6
HARJOITTELU                 6      12      42
OPINNÄYTETYÖ                15
          61     59     68      52
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PERUSOPINNOT

WK1711K Introduction 
to Engineering English, 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tiedostaa 
oman vieraan kielen oppimistyylinsä ja hal-
litsee erilaisia oppimisstrategioita, ymmärtää 
yleisteknistä englannin kieltä ja hallitsee kielen 
perusrakenteet sekä osaa käyttää apuneuvoja 
tekstin tulkinnassa ja tuottamisessa. Opiske-
lija osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan ja 
selviytyy yleisimmistä jokapäiväisistä suullisis-
ta kielenkäyttötilanteista. Opiskelija hallitsee 
englanninkielisen työnhakumenettelyn ja osaa 
esitellä teknisen tuotteen tai prosessin.
Keskeinen sisältö: Kielenoppimisstrategiat, 
tehokas viestintä, opinnoista ja itsestä kerto-
minen, sanakirjat ja muut apuneuvot, tekniikan 
englannin perusrakenteet, englanninkielinen 
työnhaku, tuotteen tai prosessin kuvaaminen.
Edeltävät opinnot: Yo-tutkinto tai ammatilli-
nen tutkinto
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetusta (45h), oppimistehtävät/itse-
näinen tiedonhankinta (22h), oppimisaineis-
toihin perehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus 
(2h), arviointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen 
osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 
80% kontaktiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1712K Communication 
and Customer Service, 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, it-
seohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy tar-
kemmin oman alan teknisen kielen rakentei-
siin ja sanastoon. Hän ymmärtää oman alansa 
julkaisuja apuneuvoja käyttäen, osaa käyttää 
teknistä kieltä myös suullisissa työelämänti-
lanteissa ja hallitsee vaativampia kielen raken-
teita. Opiskelija osaa kertoa Suomen ja oman 
alan teollisuudesta, laatia liikekirjeitä ja sähkö-
postiviestejä ja esitellä erityyppisiä yrityksiä ja 
organisaatioita. Opiskelija selviytyy englannin-
kielisistä puhelin- ja asiakaspalvelutilanteista.
Keskeinen sisältö: Teollisuuden ja yritysten 
esittely, liikekirjeet ja ostoprosessi, puhelin- ja 
sähköpostiviestintä, asiakaspalvelutilanteet, 
suullinen raportointi oman alan aiheesta. Oman 

tekniikan alan sanavaraston laajentaminen.
Edeltävät opinnot: WK1711k
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetusta (45h), oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta (22h), oppimisaineistoihin pe-
rehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus (2h), ar-
viointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiiivinen 
osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 
80% kontaktiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1713K Engineering Communication, 
3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kommu-
nikoida englanniksi omaan erikoisalaan liitty-
vissä vaativammissa suullisissa ja kirjallisissa 
kielenkäyttötilanteissa. Hän pystyy hyödyntä-
mään oman alansa erikoisjulkaisuja ja hallit-
see teknisen ja tieteellisen kirjoittamisen tai-
toja. Opiskelija osaa raportoida suullisesti ja 
kirjallisesti sekä kuvailla teknistä prosessia.
Keskeinen sisältö: Englanninkieliset ammat-
tialan messutilanteet, Tekniset tekstit, lukustra-
tegiat, dokumentointi/raportointi, prosessin 
kuvaus, tekninen ja tieteellinen kirjoittaminen. 
Esitelmien pito. Kielen rakenteiden kertausta.
Edeltävät opinnot: WK1712k
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetusta (45h), oppimistehtävät/itse-
näinen tiedonhankinta (22h), oppimisaineis-
toihin perehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus 
(2h), arviointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen 
osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 
80% kontaktiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1714K Meetings and Negotiations, 
3 op

Osaamisjuonteet: kansainvälisen toiminnan 
valmiudet, ihmisten ja tehtävien johtaminen, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, it-
seohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija parantaa suul-
lista kielitaitoaan ja selviytyy vaativimmista 
suullisista kielenkäyttötilanteista, osaa toimia 
englanninkielisissä kokouksissa ja neuvotte-
luissa. Opiskelija hallitsee oman ammattialan 
messuihin liittyviä viestintätilanteita ja ym-
märtää kulttuurien välisten erojen merkityksen 
työelämän viestinnässä. Hän pystyy sujuvasti 
seuraamaan kohdekielen maiden tapahtumia 
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ja yhteiskuntaoloja.
Keskeinen sisältö: Kokous- ja neuvottelutai-
dot ja keskeinen terminologia, ammattimessut, 
kulttuurien välinen viestintä, suulliset viestin-
tätilanteet. yhteiskuntaoloja.
Edeltävät opinnot: WK1713k
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetusta (45h), oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta (22h), oppimisaineistoihin pe-
rehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus (2h), ar-
viointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen 
osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 
80% kontaktiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1944 Fysiikka I, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee luon-
nontieteellisen ajattelun perusteet ja teknii-
kassa sovellettavien luonnontieteellisten me-
netelmien alkeet. Opiskelija ymmärtää yksi- ja 
kaksiuloteista liikettä kuvaavat mekaniikan pe-
ruslainalaisuudet ja osaa soveltaa näitä yksin-
kertaisten mekaanisten ongelmien ratkaisuun.
Keskeinen sisältö: Liikeopin ja dynamiikan pe-
rusteet. Kurssiin kuuluu pakollisia laboratorio-
harjoituksia.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 26h, välikokeet 4h, laskuharjoitukset 
10h, laskuharjoituksiin liittyvä itsenäinen työs-
kentely 20h, laboratorioharjoitukset 10h ja la-
boratorioharjoituksiin perehtyminen ja harjoi-
tusten raportointi 10h itsenäistä työskentelyä.
Arviointiperusteet: Suoritus välikokeilla: 
kaksi välikoetta, maksimipistemäärä kokeesta 
on 25p ja lisäpisteitä laskuharjoituksista enin-
tään 6p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät 
ovat 46p=5, 40p=4, 34p=3, 28p=2 ja 22p=1 
sekä lisäehtona pakollisten laboraatioiden ja 
etätyön hyväksytysti suorittaminen. Suoritus 
loppukoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta 
on 25p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät 
ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 
sekä lisäehtona pakollisten laboraatioiden ja 
etätyön hyväksytysti suorittaminen. Harjoitus-
töiden viimeinen palautuspäivä on 30.1.2007, 
mutta erittäin suositeltavaa on palauttaa har-
joitustyöt jo kurssin aikana!
Arviointiasteikko: 0-5

WK1945 Fysiikka II, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia 
luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen 
menetelmiä, joita voidaan soveltaa tekniikassa.
Keskeinen sisältö: Pyörimisliike, nesteiden 
statiikka ja dynamiikka, lämpöoppi, ideaalikaa-
sut ja kosteus. Kursiin kuuluu pakollisia labora-
torioharjoituksia.
Edeltävät opinnot: WK1944
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teo-
riaopetus luentoina (23 h). Laskuharjoitukset 
opiskelijakohtaista harjoitusta ja laboraatioissa 
mittaukset ja raportointi pienryhmätyöskente-
lyä yhteensä 22 h. Etätyö ja sen raportointi it-
senäistä työskentelyä (8 h).
Arviointiperusteet: Suoritus välikoetentillä: 
maksimipistemäärä kokeesta on 25p ja lisä-
pisteitä laskuharjoituksista enintään 3p, jolloin 
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 
20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehto-
na pakollisten laboraatioiden ja etätyön hyväk-
sytysti suorittaminen. Suoritus loppukoetentil-
lä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p, jolloin 
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 
20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäeh-
tona pakollisten laboraatioiden hyväksytysti 
suorittaminen.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1946 Fysiikka III, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia luon-
nontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen me-
netelmiä, joita voidaan soveltaa tekniikassa.
Keskeinen sisältö: Fysiikan teoriasta käsitel-
lään värähdys- ja aaltoliikeoppia. Opintojak-
soon kuuluu pakollisia laboratoriotöitä.
Edeltävät opinnot: WK1945 Fysiikka II
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriao-
petus luentona ja tentit 22h, laskuharjoitukset 
10h ja laboraatioissa pienryhmätyöskentelyä 
12h. Etätyö ja sen raportointi, laboratoriohar-
joitusten raportointi ja laskuharjoitusten laske-
minen itsenäistä työskentelyä 36h.
Arviointiperusteet: Suoritus välikoetentillä: 
maksimipistemäärä kokeesta on 25p ja lisä-
pisteitä laskuharjoituksista enintään 3p, jolloin 
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 
20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehto-
na pakollisten laboraatioiden ja etätyön hyväk-
sytysti suorittaminen. Suoritus loppukoetentil-
lä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p, jolloin 
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 
20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäeh-
tona pakollisten laboraatioiden hyväksytysti 
suorittaminen.
Arviointiasteikko: 0-5
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WK1947 Fysiikka IV, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia 
luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen 
menetelmiä, joita voidaan soveltaa tekniikassa.
Keskeinen sisältö: Fysiikan teoriasta käsitel-
lään sähkö- ja magnetismioppia sekä optiikan, 
fotometrian ja säteilyfysiikan perusteet. Opin-
tojaksoon kuuluu pakollisia laboratoriotöitä.
Edeltävät opinnot: WK1946 Fysiikka III
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriao-
petus luentona ja tentit 22h, laskuharjoitukset 
10h ja laboraatioissa pienryhmätyöskentelyä 
12h. Etätyö ja sen raportointi, laboratoriohar-
joitusten raportointi ja laskuharjoitusten laske-
minen itsenäistä työskentelyä 36h.
Arviointiperusteet: Suoritus välikoetentillä: 
maksimipistemäärä ko- keesta on 25p ja lisä-
pisteitä laskuharjoituksista enintään 3p, jolloin 
arvosanojen alarajapiste- määrät ovat 23p=5, 
20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehto-
na pakollisten laboraatioiden ja etätyön hyväk-
sytysti suorittaminen. Suoritus loppukoeten-
tillä: maksimipistemäärä ko- keesta on 25p, 
jolloin arvosanojen alarajapiste- määrät ovat 
23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä 
lisäehtona pakollisten laboraatoiden hyväksy-
tysti suorittaminen.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1952 Opiskelu- ja viestintätaidot, 4 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: 1. Orientaatio-osio: Joh-
datus amk-opintoihin (1 op.): 1. Opiskelija saa 
yleiskuvan amk-opiskelusta erityisesti insinöö-
rikoulutuksessa, osaa käyttää tehokkaasti amk:
n resursseja ja mahdollisuuksia opiskelussaan 
sekä tuntee monialaisuuden tarjoamat mah-
dollisuudet henkilökohtaista opiskelusuunni-
telmaa laatiessaan. 2. Viestinnän perusteet (3 
op) 2. Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituk-
senmukaisesti työelämän viestintä- ja vuoro-
vaikutustilanteissa. Hän osaa ottaa huomioon 
vastaanottajan, tilanteen ja alan vaatimukset 
sekä viestiä keskittyneesti, ymmärrettävästi 
ja vakuuttavasti. Hän osaa ja haluaa kehittää 
suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana 
omaa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa laatia 
opiskelussa ja työelämässä tarvittavia, kielel-
tään ja ulkoasultaan moitteettomia asiakirjoja. 
Opiskelija tuntee puheviestintätilanteen perus-
tekijät ja osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia 

puhetilanteita.
Keskeinen sisältö: 1. Amk:n hallinto, opiskeli-
japalvelut, koulutusohjelmat ja niiden koulutus-
tarjonta, insinöörin työtehtävät ja vaatimukset 
teollisuudessa. Ekskursio teollisuusyritykseen. 
HOPSin laatiminen. Kansainvälistymisen mah-
dollisuudet. 2. Tieteellis-tekninen kirjoittami-
nen, asioimiskirjoitus, sähköinen viestintä, kie-
lenhuolto, vaikuttavat puheet ja asiapuheet.
Edeltävät opinnot: Lukio, tai vastaavat am-
matillisen koulutuksen opinnot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 1. Luen-
toja syys - lokakuussa noin 10 h, harjoitustyöt 
ja kotityötä noin 10 h. 2. Luennot ja harjoi-
tukset, ohjattuun ryhmätyöskentelyyn osallis-
tuminen sekä arviointi- ja palautetilanteisiin 
osallistuminen ja valmistautuminen, yhteensä 
62 h. Itsenäistä kirjoittamistyötä, itsenäistä 
tiedonhankintaa ja oppimisaineistoihin pereh-
tymistä, yhteensä 24 h.
Arviointiperusteet: 1. Annetut tehtävät suo-
ritettu hyväksytysti. 2. Aktiivinen osallistumi-
nen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien 
hyväksytty suorittaminen, koe.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

WK1954 Tietotekniikka, 4 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, konetekniikan perusteiden 
osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy tie-
totekniikan perusteisiin ja kykenee tuottamaan 
laadulliset kriteerit täyttäviä asiakirjoja ja esi-
tyksiä.
Keskeinen sisältö: Tietotekniikan perus-
käsitteisiin ja tekniikkaan tutustuminen. Ta-
vallisimpiin varus- ja sovellusohjelmistoihin 
perehtyminen. Tietotekniikan käsitteitä ja lai-
tetekniikkaa. Tekstinkäsittelyn ja taulukko-
laskennan perusteet, tiedonhaku Internetistä 
sekä esitysgrafiikka.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelija suorittaa pienimuotoisia harjoitus-
tehtäviä ohjatusti tietokoneella n. 50h sekä 
näihin liittyviä kotiharjoituksia 35h. Lisäksi 
opintojaksoon kuuluu arvioitava ryhmätyö 10h. 
Tentti ja palaute 4h.
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan 
1/3 harjoitustyön ja 2/3 tentin perusteella. 
Tentti suoritetaan konetenttinä.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1956 Viestintä, 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen 
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taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laatia 
kieleltään ja muodoltaan moitteettomia työelä-
massä ja opiskelussa tarvittavia tekstejä. Hän 
tuntee ryhmätyön, neuvottelutaidon ja koko-
ustekniikan periaatteet ja osaa laatia eri tilan-
teisiin sopivia puhe-esityksiä. Opiskelija tuntee 
viestinnän ja vuorovaikutustaitojen merkityk-
sen yrityksissä ja yhteisöissä.
Keskeinen sisältö: Omaan ammattialaan liit-
tyvät tekstit, raportit, kokous- ja neuvottelutaito, 
valmisteltuja puhe-esityksiä. Yritysviestintää.
Edeltävät opinnot: Opiskelu- ja viestintätaidot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset, ohjattuun ryhmätyös-
kentelyyn osallistuminen sekä arviointi- ja 
palautetilanteisiin osallistuminen ja valmistau-
tuminen, yhteensä 62 h. Itsenäistä valmistelu- ja 
kirjoittamistyötä, itsenäistä tiedonhankintaa ja 
oppimisaineistoihin perehtymistä, yhteensä 18 h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen kontaktiopetukseen. Kirjallisten tehtävien, 
suullisen esityksen ja kokeen suorittaminen 
hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu 
arvosanoin 1-5.

WK1958 Kemia, 5 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ke-
mian peruskäsitteet ja hallitsee kemian kielen 
lukutaidon. Opiskelija osaa soveltaa oppimaan-
sa tietoa tekniikan sovelluksissa.
Keskeinen sisältö: Aineen rakenne, kemialli-
nen sitoutuminen, primääriset- ja sekundaari-
set sidokset, ainemäärä, konsentraatio, hapot 
ja emäkset, pH, sähkökemia, sähkökemialliset 
kennot, elektrolyysi, korroosio ja orgaanisen 
kemian perusteet.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: lu-
ennot ja harjoitukset 75h, itsenäinen tiedon-
hankinta 35h, oppiaineistoihin perehtyminen 20h, 
oppimisen ohjaus 3h, arviointi ja palaute 2h.
Arviointiperusteet: välikokeet tai tentti esim. 
max 25p, 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2, 
11p=1
Arviointiasteikko: 0-5

WK1905 Kemia, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ke-
mian peruskäsitteet ja hallitsee kemian kielen 
lukutaidon. Opiskelija osaa soveltaa oppimaan-

sa tietoa tekniikan sovelluksissa.
Keskeinen sisältö: Aineen rakenne, kemiallinen 
sitoutuminen, sidokset, ainemäärä, kaasut, 
konsentraatio, hapot ja emäkset, pH, sähköke-
mia, sähkökemialliset kennot, korroosio.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: lu-
ennot ja harjoitukset 45h, itsenäinen tiedon-
hankinta 22h, oppiaineistoihin perehtyminen 10h, 
oppimisen ohjaus 2h, arviointi ja palaute 1h.
Arviointiperusteet: välikokeet tai tentti esim. 
max 25p, 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2, 
11p=1
Arviointiasteikko: 0-5

WK1960 Työelämäruotsi, 4 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa etsiä ja 
ymmärtää oman alansa ruotsinkielisiä työ-
paikkailmoituksia ja kirjoittaa työpaikkaha-
kemuksen, CV:n ja osaa kertoa itsestään, 
koulutuksestaan ja työkokemuksestaan työ-
paikkahaastattelussa. Opiskelija osaa kertoa 
omasta työstään, esitellä työpaikkaansa, työ-
paikan tuotteita ja palveluja ruotsin kielellä. 
Opiskelija tuntee oman alansa ruotsalaisia 
yrityksiä ja suomalaisen ja ruotsalaisen yri-
tyskulttuurin eroavaisuuksia. Opiskelija osaa 
toimia työssään tavanomaisissa kirjallisissa ja 
suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa 
hakea tietoa omalta alaltaan ja ymmärtää ja 
pystyy hyödyntämään oman alansa ammatti-
tekstiä.
Keskeinen sisältö: Työnhakuprosessi, omas-
ta työstä kertominen, työpaikan, tuotteiden ja 
palveluiden esittely, oman alan ruotsalaisiin yri-
tyksiin tutustuminen, yrityskulttuuri Suomes-
sa ja Ruotsissa, puhelin-, sähköpostiviestintä, 
liikekirjeet, småprat, yritysvierailut, asiakas-
kontaktit, messut, tiedonhankinta, oman alan 
sanakirjoihin tutustuminen, oman alan tekstit 
lehdissä ja internetissä.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai am-
matillinen tutkinto
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 55h 
Ryhmä- ja seminaarityöskentely 13h Oppimis-
tehtävät, itsenäinen tiedonhankinta 15h Oppi-
misaineistoihin perehtyminen 15h Arviointi ja 
palaute 10h
Arviointiperusteet: Kirjallinen koe 40% Suul-
linen koe 30% Harjoitustyöt 30% 80% läsnä-
olovelvollisuus
Arviointiasteikko: 1-5

305

Teknikan ja liikenteen ala

opinto-opas.indd   306-307 12.8.2008   13:26:53



WK1961 Algebra, 4 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tek-
niikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.
Keskeinen sisältö: Aritmetiikka ja algebra. 
Potenssit, juuret, logaritmit, eksponenttifunk-
tiot, yhtälöt ja yhtälöryhmät.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja ja harjoituksia noin 60 tuntia.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti
Arviointiasteikko: 0 – 5

WK1962 Geometria ja lineaarialgebra, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, konetekniikan perustei-
den osaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että 
opiskelija hallitsee perusgeometrian ja -trigo-
metrian lisäksi vektorilaskennan ja osaa käyt-
tää näitä tekniikan sovelluksissa.
Keskeinen sisältö: Kolmion trigonometria, tri-
gonometriset funktiot ja trigonometriset yhtä-
löt. Vektori, vektorien laskusäännöt, pistetulo.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikokeilla tai loppukokeella
Arviointiasteikko: 0-5

WK1963 Differentiaali- ja 
integraalilaskenta, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Funktion hetkellisen muu-
toksen laskeminen ja sovellukset. Funktion ko-
konaismuutos ja sen sovellukset tekniikassa.
Keskeinen sisältö: Differentiaalilaskennassa 
tutkitaan funktion hetkellistä muutosta. Deri-
vaatan käsite ja derivoimissäännöt. Ääriarvo-
probleemat ja niiden sovellukset. Integraalilas-
kennassa tutkitaan funktion kokonaismuutosta. 
Integraalin käsite ja integroimissäännöt. Epä-
määräisten kappaleiden pinta-alajen ja tila-
vuuksien laskeminen. Painopiste ja momentti.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Loppukokeella tai lasku-
harjoituksilla ja välikokeilla.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1964 Binäärilogiikka, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, koneautomaation erikois-

osaaminen
Osaamistavoitteet: Logiikan perusteet ja bi-
näärialgebra
Keskeinen sisältö: Käsitellään klassista 
lauselogiikkaa ja peruskonnektiiveja. Binää-
rialgebrassa tarkastellaan lukujärjestelmiä ja 
lukujärjestelmämuunnoksia. Boolen algebra ja 
kombinaatiopiirit.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Loppukokeella tai lasku-
harjoituksilla ja välikokeilla.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1965 Tilastot ja todennäköisyys, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, tuotantotekniikan perus-
teiden osaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on tutustut-
taa opiskelija tilastolliseen mittaamiseen, tietojen 
analysointiin ja erilaisiin testausmenetelmiin.
Keskeinen sisältö: Keskeisenä sisältönä ovat 
todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematii-
kan perusteet.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Loppukoe tai laskuhar-
joituksilla ja välikokeilla.
Arviointiasteikko: 0-5

AMMATTIOPINNOT

WK2250 Lujuusoppi, 6 op

Osaamisjuonteet: konetekniikan perusteiden 
osaaminen, mekaniikkasuunnittelun erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteet ja sisältö: 
Opiskelija ymmärtää lujuuslaskennan merki-
tyksen osana tuotesuunnitteluprosessia.
Keskeinen sisältö: Aksiaalinen jännitystila, 
veto ja puristus, leikkaus, pintasuureet, taivu-
tus, vääntö ja nurjahdus.
Edeltävät opinnot: Statiikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h Kontaktiopetus, 
harjoitukset 40 h Oppimistehtävät 70 h Arvi-
ointi ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: Välikokeet, laskuharjoitukset
Arviointiasteikko: 0-5

WK2502 Tekninen piirustus I, 4 op

Osaamisjuonteet: konetekniikan perustei-
den osaaminen, tuotantotekniikan perusteiden 
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskella tekniikan alan 

306

”ammattikielen” - teknisen piirtämisen periaat-
teet ja käytäntöön soveltamisen alkeet sekä oppia 
standardoinnin merkitys ja standardien käyttöä
Keskeinen sisältö: 1) Tekniset piirustukset, 
tuotanto ja piirustusten ryhmittely 2) Standar-
dointi 3) Piirtämisvälineet ja tarvikkeet 4) Viivat 
ja tekstit 5) Mittakaavat 6) Kuvausmenetelmät 
7) Kohtisuorat projektiot 8) Leikkaukset 9) Mi-
toitus 10) Kierteet, ruuvit, mutterit, jouset 11) 
Pinnankarheus ja pintamerkit 12) Toleranssit 
ja sovitteet 13) Geometriset toleranssit 14) 
Hitsausmerkinnät 15) Kokoonpanopiirustukset 
16) Kaaviopiirustukset
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ko-
konaistyömäärä n. 160 tuntia, josta lähiopetus-
ta ja harjoituksia 64 tuntia. Itsenäistä opiskelua 
ja harjoitustöiden tekemistä n. 100 tuntia.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti hy-
väksytysti suoritettuna sekä harjoitustyöt hy-
väksytysti suoritettuina ja annetussa aikatau-
lussa palautettuina
Arviointiasteikko: 0-5

WK2504 Tekninen piirustus II, 3 op

Osaamisjuonteet: konetekniikan perustei-
den osaaminen, tuotantotekniikan perusteiden 
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
tietokoneavusteisen suunnittelun merkityk-
sen konetekniikan suunnittelussa. Opiskelija 
osaa piirtää itsenäisesti AutoCAD-ohjelmal-
la ja siihen pohjautuvalla CADMill Mechanic 
mekaniikkasuunnittelujärjestelmällä kone- ja 
muovitekniikkaan liittyviä työ- ja kokoonpano-
piirustuksia. Opintojakso keskittyy tasopiirus-
tusten (2D) piirtämiseen. Opintojaksolla ker-
rataan ja syvennetään opintojaksolla Tekninen 
piirustus I opittuja asioita.
Keskeinen sisältö: 1. Tietokoneavusteisen 
suunnittelun perusteita 2. AutoCad:n ja CAD-
Mill Mechanic:n esittelyä 3. Piirtämisen aloitus-
toimet 4. Koordinaatistot ja geometrian luonti, 
teksti ja apugeometria 5. Piirustuksen muok-
kaus 6. Mitoittaminen 7. Piirustuksen tulosta-
minen 8. Vakio-osat ja piirrosmerkit, akselin 
piirto 9. Kokoonpanojen muodostaminen
Edeltävät opinnot: WK2502 Tekninen piirustus I
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus luennot ja harjoitukset 15 h. 
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 50 
h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehty-
minen 10 h. Arviointi ja palaute 5 h.
Arviointiperusteet: Konetentti ja jatkuva 
näyttö. Harjoitustyöt on suoritettava hyväksytysti 
määräajassa. Niiden vaikutus arvioinnissa +/-1.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2508 Hydrauliikka ja pneumatiikka, 
4 op

Osaamisjuonteet: konetekniikan perustei-
den osaaminen, tuotantotekniikan perusteiden 
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee hyd-
rauliikan ja pneumatiikan perusteet, kompo-
nentit, piirrosmerkit, ko. järjestelmien suunnit-
teluperusteet ja komponenttien valinnan.
Keskeinen sisältö: Hydrauliikan ja pneuma-
tiikan perusteoria, komponentit, piirrosmerkit, 
järjestelmien suunnitteluperusteita ja kompo-
nenttien valintaa, laboratoriotyöt.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot 45h, laboratorioharjoitukset 25, har-
joitustyöt ja muu itsenäinen opiskelu 35h.
Arviointiperusteet: Jokaisesta välikokeesta 
vähintään 1 tai tentti. Suoritetut harjoitustyöt 
ja laboratoriotyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2510 Dynamiikka, 4 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, konetekniikan perustei-
den osaaminen, mekaniikkasuunnittelun eri-
koisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kaksiulotteista liikettä kuvaavat lainalaisuudet 
ja osaa soveltaa näitä lainalaisuuksia jäykien 
kappaleiden liikettä ja voimia käsittelevien käy-
tännönläheisten ongelmien ratkaisemiseen.
Keskeinen sisältö: Kaksiulotteinen liikeoppi 
ja dynamiikka, työ-energiaperiaate ja vektori-
laskenta.
Edeltävät opinnot: Fysiikka I, Algebra, Geo-
metria ja lineaarialgebra
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja ohjatut laskuharjoitukset 50h, väli-
kokeet 6h, etätehtävien ohjaus 8h, itsenäinen 
laskuharjoitustyöskentely 30h ja etätehtävien 
itsenäinen suorittaminen 20h.
Arviointiperusteet: Välikokeet 2*25 + etä-
teht. 10 = 60p. Pisterajat: 20p = 1, 28p = 2, 
35p = 3, 43p = 4 ja 50p = 5
Arviointiasteikko: 0-5

WK2512 Teollisuustalous, 4 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, it-
seohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee teol-
lisuusyrityksen keskeiset toiminnot ja niiden 
merkityksen, tuntee oman yritystoiminnan 
aloittamiseen liittyvät vaatimukset ja toimen-
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piteet sekä käytännön mahdollisuudet oman 
yritystoiminnan käynnistämiseen opintojen ai-
kana tai jälkeen.
Keskeinen sisältö: Yrityksen toimintaedelly-
tykset ja perustaminen, markkinointi, johtami-
sen perusteet, tuotanto ja tuottavuus, mate-
riaalitoiminnot, tunnusluvut ja niiden käyttö, 
riskien hallinta, investoinnit ja rahoitus.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja ja lähitunteja 60 h, etä- ja kotityötä 45 h.
Arviointiperusteet: 2 välikoetta, harjoitus-
työt ja etätehtävät, tarvittaessa tentti
Arviointiasteikko: 0-5

WK2514 Yritystalous, 3 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
ihmisten ja tehtävien johtaminen, oppimisen ja 
osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus 
ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ja 
osaa käyttää yrityksen laskentatoimen tuloksia 
omassa työssään, pystyy tekemään investoin-
tien vaatimia talouslaskelmia ja osaa analysoi-
da, arvioida ja suunnitella yritystoimintaa talo-
ustietojen perusteella.
Keskeinen sisältö: Yrityksen sisäisen ja ulkoi-
sen laskentatoimen perusteet, investointien las-
kentamenetelmät, kustannukset ja hinnoittelu.
Edeltävät opinnot: WK2512 Teollisuustalous
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähitunteja 
44 h, itsenäistä opiskelua ja harjoitustöitä 36 h.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 2 
välikoetta ja harjoitustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2568 Kone- ja mekanisointielimet, 8 op

Osaamisjuonteet: konetekniikan perusteiden 
osaaminen, mekaniikkasuunnittelun erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kes-
keisten kone- ja mekanisointielimien valinta-
periaatteet ja mitoituslaskelmat.
Keskeinen sisältö: Liitos- ja lukituselimet, 
voitelu, laakeroinnit, voimansiirtoelimet ja me-
kanismit.
Edeltävät opinnot: WK2250 Lujuusoppi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja laskuharjoitukset 60 % ja konstruktii-
viset harjoitukset 40 %.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti sekä 
harjoitustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2711 Johtaminen ja 
henkilöstöhallinto, 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, ihmisten ja tehtävien johtaminen, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, it-
seohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee pe-
rustiedot johtamisesta, henkilöstöasioiden hoi-
tamisesta, työsuhdeasioista ja koulutuksesta.
Keskeinen sisältö: Organisaatiokäyttäytymi-
nen, johtaminen ja viestintä, johtamistyylit, 
kannustintekijät, ryhmänjohtaminen ja tiimit, 
henkilöstöasioiden ja työsuhdeasioiden sään-
nökset, työnopastus, kannustavan palkkauk-
sen perusteet. Oman toiminnan johtaminen. 
johtaminen. Johtamisen etiikka.
Edeltävät opinnot: WK2753 Yritystalous
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
44 h, etätehtävät, tiimityöt ja kotityöt 36 h
Arviointiperusteet: Harjoitus- ja etätyöt teh-
ty ja palautettu hyväksyttävästi, 2 välikoetta, 
kumpikin hyväksytysti 1.välikoe yksilökoe, 2. 
välikoe on tiimikoe ja yksilötesti tai tarvittaes-
sa tentti
Arviointiasteikko: 0-5

WK2723 Materiaalioppi, 6 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, konetekniikan perustei-
den osaaminen, tuotantotekniikan perusteiden 
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee muovi-
teknologian ja metalliopin perusteet, tärkeimmät 
lämpökäsittelyt sekä materiaalien tärkeimmät 
ominaisuudet. Opiskelija pystyy näin vertaile-
maan ja arvioimaan materiaalien ominaisuuksia 
ja soveltuvuutta eri käyttökohteisiin.
Keskeinen sisältö: Opintojakso koostuu kah-
desta osuudesta: 1) Metallit: Metallien rakenne, 
tasapainopiirrokset, lämpökäsittelyt, teräs- ja 
valurautatyypit. Muut konstruktiometallit. Me-
tallikurssiin voidaan sisällyttää konstruktioke-
raamien perusteet. 2) Muoviteknologian perus-
teet: Polymeerien rakenne, muovimateriaalit, 
työstö, suunnittelu ja ympäristönäkökohdat.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja 
harjoitustehtävät, videoita. Metalliosio (3ov) ja 
muoviosio (1ov) suoritetaan erillisenä osioina.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tentti-
kertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen 
yleisinä tekniikan tenttipäivinä sekä hyväksy-
tysti suoritetut etätehtävät palautettuna vii-
meistään 1 kk kuluessa opintojakson päätty-
misen jälkeen
Arviointiasteikko: 0-5
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WK2741 Statiikka, 6 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, konetekniikan perustei-
den osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa perustan 
lujuuslaskennan hyväksikäytölle rakenteiden 
suunnittelussa.
Keskeinen sisältö: Mekaniikan peruslait, voi-
masysteemi, tasapaino, rasituskuviot, ristikot, 
palkit, mekanismit, kitka.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h Kontaktiopetus, 
harjoitukset 40 h Oppimistehtävät 70 h Arvi-
ointi ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0-5

WK2742 Sähkötekniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, konetekniikan perustei-
den osaaminen, tuotantotekniikan perusteiden 
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa selkeän 
kuvan sähkötekniikan soveltamisesta kone-
automaatiossa, osaa valita sähkölaitteita ta-
vallisimpiin sovellutuksiin, pystyy lukemaan 
ohjauspiiri- ja asennuskaavioita sekä suunnit-
telemaan niitä tavallisimpiin perusohjauksiin.
Keskeinen sisältö: Sähköpiirit, kolmivaihe-
järjestelmä, sähköturvallisuuden perusteita, 
sähkökäyttöjen mekaniikka, sähkömoottori-
tyypit, oikosulkumoottorit, sähköpiirustukset, 
taajuusmuuttajakäyttö.
Edeltävät opinnot: WK1804 Fysiikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0-5

WK2752 Valmistustekniikka, 6 op

Osaamisjuonteet: konetekniikan perustei-
den osaaminen, tuotantotekniikan perusteiden 
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee metalli- 
ja muoviteollisuuden yleisimmät valmistusme-
netelmät ja niiden käyttösovellutukset, sekä 
aineenkoetuskokeiden ja tuotantojärjestelmi-
en periaatteet.
Keskeinen sisältö: Aineenkoetus, metallien 
jalostaminen, muovien työstö, valumenetel-
mät, jauhemetallurgiset menetelmät, lastuavat 
valmistusmenetelmät, meistotekniikka, yleis-
levytyötekniikka, hitsausmenetelmät, muo-
vaavat valmistusmenetelmät, erikoiset työstö-
menetelmät, tuotantojärjestelmät.

Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 88 h, harjoitustyöt, käytännön harjoi-
tukset 72 h
Arviointiperusteet: Jokaisesta välikokeesta 
vähintään 1, tai tentti. Hyväksyttyyn arvosa-
naan vaaditaan määräaikana palutetut harjoi-
tustyöt ja suoritetut käytännön harjoitukset.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2817 Koneenelimet, 6 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, konetekniikan perustei-
den osaaminen
Osaamistavoitteet: Oppia tuntemaan taval-
listen koneenosien toimintaperiaatteita ja nii-
den mitoituslähtökohtia sekä suunnittelemaan 
koneissa ja laitteissa esiintyviä rakenteita so. 
koneenelimiä sekä harjaannuttaa teknillisen 
informaation hyväksikäyttöön.
Keskeinen sisältö: Opintojakson aihepiirit: 1. 
Hitsausliitokset 2. Ruuviliitokset 3. Akseliliitok-
set 4. Vierintälaakerointi 5. Voitelu 6. Tiivisti-
met 7. Liukulaakerointi 8. Jouset 9. Ketju- ja 
hihnavälitykset 10. Hammaspyörävoimansiirto 
11. Tehonsiirtoelimet
Edeltävät opinnot: Lujuusoppi WKWk 2722, 
statiikka Wk2741
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hitunneilla opettaja luennoi tuntisuunnitelman 
mukaisesti aihepiiriin liittyvän teorian pääkoh-
dittain sekä antaa tuntiharjoitustehtävät ja 
ohjaa niiden aikana opiskelijoita henkilökohtai-
sesti ja antaa myös palautetta.
Arviointiperusteet: Opintosuoritus arvioi-
daan välikokeiden (2 kpl) tai tentin tuloksen 
perusteella. Opintojakson päättyessä tehdään 
myös itsearviointi. Pienet harjoitustyöt arvioi-
daan periaatteella hylätty...hyväksytty laajat 
työt 0...5. harjoitustyöarvosanat otetaan huo-
mioon opintojakson arvosanaa määritettäes-
sä. Harjoitustöiden palautuksen viivästyminen 
tehtävänannossa määrätystä palautuspäivästä 
alentaa niiden arvosanaa ja myöhästyminen 
yli 1 kk opintojakson päättymispäivästä johtaa 
koko opintojakson uusimiseen.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2126 Kunnossapito, 3 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan erikois-
osaaminen, ihmisten ja tehtävien johtaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija omaa koko-
naiskuvan kunnossapidon perusteista ja ym-
märtää kunnossapidon merkityksen tuotannon 
kannalta.
Keskeinen sisältö: Kunnossapidon merkitys, 
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kunnossapidon käsitteistö, kunnossapidon toi-
minnot ja organisointi, kunnossapidon kannat-
tavuus ja tehokkuus sekä tietojärjestelmät.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitustyöt.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 
harjoitustyöt sekä välikokeet tai tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2211 Lujuusoppi II, 3 op

Osaamisjuonteet: mekaniikkasuunnittelun 
erikoisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opintojakso on tarkoitet-
tu CAE/FEM:n tueksi ja on käytännön toteutuk-
seltaan vahvasti integroitu siihen.
Keskeinen sisältö: Jännitystila. Muodonmuu-
tostila. Jännitys- ja muodonmuutostilojen yh-
teys. Vauriohypoteesit ja vertailujännitys. Hy-
perstaattiset kuormitustapaukset.
Edeltävät opinnot: Lujuusopin perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 20 h Kontaktiopetus, 
laskuharjoitukset 20 h Oppimistehtävät 35 h 
Arviointi ja palaute 5 h
Arviointiperusteet: Koe, harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 0-5

WK2251 3D-mallinnus 
(Pro/ENGINEER), 6 op

Osaamisjuonteet: mekaniikkasuunnittelun 
erikoisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää 
nykyaikaista 3D-suunnittelujärjestelmää luo-
dessaan 3D-malleja, kokoonpanoja ja 2D-pii-
rustuksia.
Keskeinen sisältö: Kurssilla käytetään Pro/
ENGINEER -ohjelmistoa, joka on piirrepohjai-
nen, parametrinen suunnitteluohjelmisto. Pro/
E -perusteet, piirteiden luonti, relaatiot, assos-
iatiivisuus.
Edeltävät opinnot: Tekninen piirustus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Tunti-
harjoituksia CAE-luokassa
Arviointiperusteet: Työskentely oppitunneilla, 
läsnäolot vs. poissaolot, asenteet, sinnikkyys
Arviointiasteikko: 0-5

WK2253 Tuotannon simulointi, 3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tuotan-
nonsimuloinnin keskeiset tekniikat ja pystyy 
toteuttamaan robotisoidun tuotantosolun si-
mulointimallinnuksen.

Keskeinen sisältö: Tuotannonsimuloinnin pe-
rusteet. Visual Components-, Igrip- ja Quest-
ohjelmistojen perusteet. Simulointimallin hie-
rarkisuus. Harjoitustyönä tehdään robotisoidun 
tuotantosolun simulointimalli em. ohjelmistoilla.
Edeltävät opinnot: WK2504 Tekninen piirus-
tus, suositellaan WK2812 CAM-järjestelmät 
(opintojaksot voi suorittaa samanaikaisesti).
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti ja har-
joitustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2255 Mekatroniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää 
tietokoneavusteisia mekatronisen tuotteen 
suunnittelun menetelmiä, tuntee mekaniikan, 
ohjausjärjestelmän ja käyttöliittymän yhdis-
tämisen perusteet ja pystyy hyödyntämään 
elektroniikan ja tietotekniikan tarjoamia mah-
dollisuuksia konealan laitesuunnittelussa.
Keskeinen sisältö: Mekatroniikan tuotekehi-
tyksen perusteita, SA/SD-menetelmä ja Prosa-
ohjelmisto, reaaliaika-järjestelmän perusteita, 
anturiviestin siirto ja käsittely, tiedonsiirto-
väylät.
Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoauto-
maatio, suositellaan WK2558 Ohjaustekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2256 Servotekniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee servo-
ohjauksen perusteet, osaa yksittäisen koneen 
paikoittavan, 1-akselisen liikeohjauksen pe-
russuunnittelun ja pystyy toteuttamaan ohja-
uksen ja sen dokumentoinnin ohjelmoitavalla 
logiikalla.
Keskeinen sisältö: Tarkennetaan opintojak-
son alussa.
Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoauto-
maatio ja WK2558 Ohjaustekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5
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WK2257 3D-ohutlevytekniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: mekaniikkasuunnittelun 
erikoisosaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on edelleen-
kehittää 3D-suunnitteluosaamista tietokonea-
vusteiseen ohutlevytekniikkaan perehtymällä
Keskeinen sisältö: Opintojakso perustuu 
Pro/ENGINEER -ohjelmiston Sheetmetal-osi-
oon. Levytyötekniikkaa, 3D-ohutlevyrakenteen 
mallinnus, levityskuvaannot, 2D-piirustukset, 
kokoonpanot.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opintojakso suoritetaan englanninkielisillä tie-
tokoneharjoituksilla aihepiiristä
Arviointiperusteet: tuntityöskentely, harjoi-
tustyöt
Arviointiasteikko: 0-5

WK2341 NC-tekniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää NC-oh-
jelmoinnin periaatteet ja osaa manuaalisesti 
tuottaa opintojaksolla käsiteltävien ohjauksi-
en mukaisia koneistusohjelmia sorvattaville ja 
jyrsittäville kappaleille.
Keskeinen sisältö: Yksi sorvauksen ja yksi 
jyrsinnän NC-ohjaus (Fanuc).
Edeltävät opinnot: Lastuava työstö WK2720
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
käytännön harjoitukset ja demonstraatiot 45h, 
harjoitustyöt ja muu itsenäinen opiskelu 35h.
Arviointiperusteet: Ajoissa tehdyt harjoitus-
työt ovat hyväksytyn arvosanan edellytys.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2344 Tuotetiedon hallinta (PDM), 
3 op

Osaamisjuonteet: mekaniikkasuunnittelun 
erikoisosaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää 
tuotetiedon hallinnan- PDM (Product Data Ma-
nagement) merkitys yrityksen tulevaisuuden 
menestystekijänä. Opintojaksossa kehitetään 
valmiuksia PDM-järjestelmän implementoinnil-
le etenkin pk-yrityksissä
Keskeinen sisältö: Tuotetiedon hallinta-PDM 
on systemaattinen ohjattu menetelmä hallita 
ja kehittää teollisesti valmistettavia tuottei-
ta. Siihen kuuluu markkinoillesaattamiseen, 
tuotekehitykseen ja asiakasprosessiin (tila-
us, toimitus, jälkihoito)liittyvän tiedon hallin-
ta ideapajasta romuttamoon. PDM käsitteenä 
ymmärretään myös tietojärjestelmänä, joka 

on kehitetty juuri tuotetiedon hallintaan.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 

WK2402 Avoimet ohjausjärjestelmät, 
3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee avoi-
men ohjauksen toiminta-periaatteet ja laitteis-
tot ja osaa toteuttaa PC-ohjauksena laiteohja-
uksen paikallisverkon ja kenttäväylän kautta ja 
valita tarvittavan laitekonfiguraation.
Keskeinen sisältö: Avoimen ohjauksen toi-
mintaperiaatteet ja ohjausjärjestelmän raken-
ne, erityisesti PC-pohjainen looginen ohjaus l. 
VirtualPLC. VirtualPLC-ohjelmointi IEC-61131-
3:n mukaisesti TwinCAT-ohjelmistolla. Avoimen 
ohjauksen laite- ja I/O-liitynnät.
Edeltävät opinnot: WK2558 Ohjaustekniikka 
ja WK2557 Koneohjeusten ohjelmointi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja 
harjoitustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2404 Robotiikan perusteet, 3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen, tuotantotekniikan erikoisosaami-
nen
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyttä-
mään teollisuusrobottia ja ohjelmoimaan sillä 
yksinkertaisia työkiertoja.
Keskeinen sisältö: Teollisuusrobottien perus-
rakenne ja ohjelmoinnin perusteet. Robotin oh-
jausliittymät ja ohjausohjelman opetus. Opin-
tojaksossa tutustutaan robotin ohjaamiseen ja 
ohjelmointiin yksinkertaisten ohjelmointi-esi-
merkkien ja harjoitusohjelmien tekemisen ja 
testaamisen kautta. Esimerkki- ja harjoitus-
ohjelmat toteutetaan ja niiden testausajo suo-
ritetaan laboratorion erilaisilla roboteilla.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

WK2552 CAM-järjestelmät, 5 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen, tuotantotekniikan erikoisosaami-
nen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tieto-
koneavusteisen tuotannon (=CAM) peruspe-
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riaatteet valmistus- ja kokoonpano-prosessin 
ohjauksessa ja kappaleenkäsittelyn automati-
soinnissa , osaa suunnitella osia FMS-järjestel-
mästä sekä suunnitella ja ohjelmoida kappa-
leenkäsittely-tehtäviä ja valmistustyö-kiertoja 
teollisuusroboteilla ja CNC-ohjatuilla laitteilla.
Keskeinen sisältö: Tuotannon virtautus, 
CAM:n ja joustavan valmistuksen periaatteet, 
tuotantosolut ja FMS-järjestelmät, robottien 
ohjaus ja ohjelmointi, CNC-ohjaus, em. aluei-
siin liittyvät suunnittelu- ja ohjelmointityöt la-
boratoriototeutuksina.
Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoauto-
maatio
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti. Har-
joitustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2554 Tuotantoautomaatio, 5 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen, tuotantotekniikan erikoisosaami-
nen
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kap-
paletavaratuotannon kappaleenkäsittelyn au-
tomatisoinnin perusteet, tuntee tuotantojärjes-
telmän ja sen osan automatisoinnin pääpiirteet 
ja pystyy suunnittelemaan pienehköjä kone-
ohjauksia sekä osaa selvittää koneohjauksissa 
esiintyvien vikatilanteiden syitä
Keskeinen sisältö: Tuotannon virtautus ja 
automatisointikohteet, kappaleenkäsittely-
laitteet, laiteanturointi, anturien liittäminen 
ohjaukseen, kappaleiden tunnistaminen, ase-
mointi, loogisen ohjauksen perusteet, ohjaus 
ohjelmoitavalla logiikalla.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0-5

WK2555 Hydraulijärjestelmät, 4 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on syventää 
hydrauliikan perustietoutta ja vankentaa kom-
ponenttiosaamista palvelemaan kokonaisten 
toimivien järjestelmien konstruointia.
Keskeinen sisältö: Komponenttien valinta-
perusteet, hydrostaattinen tehonsiirto, sähkö-
hydrauliset järjestelmät, proportionaalitekniik-
ka, patruunatekniikka, suunnittelu
Edeltävät opinnot: Hydrauliikka ja pneuma-
tiikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teo-
riaosuus n. 20 h Harjoitustehtävien osuus n. 

30 h Lopputyö n. 50 h
Arviointiperusteet: Koe, harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 0-5

WK2556 Koneautomaation erikoistyöt, 
4 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kap-
paleenkäsittely-laitteiston suunnittelu- ja to-
teutus-prosessin, pystyy toteuttamaan auto-
maatioprojektin suunnittelun, toteutuksen, 
testauksen ja dokumentoinnin erilaisilla oh-
jaustavoilla hyödyntäen erilaisia mikrotietoko-
neohjelmistoja.
Keskeinen sisältö: Askelrekisteriohjauksen 
toteutus, logiikkaohjausten suunnittelu-, tes-
taus- ja dokumentointityöt, mikrotietokoneen 
soveltaminen laiteohjaukseen.
Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoauto-
maatio, WK2558 Ohjaustekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

WK2557 Koneohjausten ohjelmointi, 
3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy esit-
tämään tietokoneohjauksella toteuttavan, pe-
nehkön koneohjauksen toiminnan erilaisilla ku-
vaustavoilla ja ohjelmoimaan sen lausekielellä 
sekä toteuttamaan ohjausohjelman ja ohjaus-
laitteen välisen liitynnän.
Keskeinen sisältö: Ohjelmoinnin yleiset peri-
aatteet ja ohjelmarakenteet. Lausekielinen oh-
jelmointi, esimerkkinä Pascal-kieli. Ohjausoh-
jelman ja ohjattavan laitteen välinen liityntä.
Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoauto-
maatio
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja 
harjoitustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2558 Ohjaustekniikka, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ohja-
usjärjestelmän suunnittelun, pystyy suunnit-
telemaan pienehkön ohjausjärjestelmän ko. 
tehtävään soveltuvimmalla ohjauslaitteella ja 
toteuttamaan tiedonsiirron ohjauslaitteen ja 
käyttöliittymäohjelman välillä.
Keskeinen sisältö: Ohjausjärjestelmän mo-
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dulirakenne, sekvenssiohjaus siirtorekisterillä, 
käytännön ohjaussovelluksia.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2560 Laatutekniikka, 4 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
tuotantotekniikan erikoisosaaminen, ihmisten 
ja tehtävien johtaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee laadun 
peruskäsitteistön, laadun ohjauksen menetel-
miä, ISO 9000 laatujärjestelmän periaatteet, 
laadunvalvonta ja - mittaamismenetelmiä, laa-
tutyökalujen käytön sekä erilaisia yrityksen 
kehittämismenetelmiä.
Keskeinen sisältö: Laadunohjauksen perus-
teet, yrityksen laatujärjestelmä, laadunvalvon-
tamenetelmiä, tuotteen ja prosessin optimointi, 
laatutyökalut, auditointiprosessit, laatupalkin-
not, benchmarking.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 60 h, harjoitustyöt ja muu itsenäinen 
opiskelu 55 h.
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0-5

WK2562 Tuotekehitys I, 5 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
mekaniikkasuunnittelun erikoisosaaminen, ih-
misten ja tehtävien johtaminen, oppimisen ja 
osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus 
ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Oppia ymmärtämään 
tuotekehitys osana yritysten liiketoimintapro-
sessia, ymmärtää sen vaikutus yrityksen kan-
nattavuuteen. Insinöörin käytännön työtehtä-
vät tuotekehitystyössä on tuottaa suunnitelmia, 
joiden toteutusmenetelmät ja työprosessit 
opiskelija hallitsee opintojakson menestyksel-
lisesti suoritettuaan. Opiskelija pystyy toimi-
maan tuotekehitysteamin osaavana jäsenenä.
Keskeinen sisältö: -Systemaattinen tuoteke-
hitysprosessi -Luovuus ja ideointi -Suunnitte-
lun työmenetelmät -Tuotesarjat ja modulointi 
-Tietokoneavusteinen tuotekehitys -Tuotteen 
CE-merkintä
Edeltävät opinnot: 2744, suositellaan ko-
neenelimet (Wk2716);
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 33 tun-
tia teorialuentoja, 33 tuntia ohjattuja harjoituksia, 
120 tuntia itsenäistä tai ryhmätyöskentelyä
Arviointiperusteet: loppukoe tai tentti sekä 

harjoitustyöt, jotka arvostellaan ryhmätöiden 
osalta hyväksytty/hylätty ja yksilötöiden osal-
ta 0...5
Arviointiasteikko: 0-5

WK2563 CAE/Simulointi, 4 op

Osaamisjuonteet: mekaniikkasuunnittelun 
erikoisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää 
ProENGINEER/Mechanica ohjelmistoa erilaisten 
käytännön liikemekanismien analysoinnissa.
Keskeinen sisältö: Henkilökohtaisten harjoi-
tusten suoritus käytössä olevalla ohjelmalla.
Edeltävät opinnot: WK
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opintojakso rakentuu erilaisista harjoituksista 
kokonaisuudessaan.
Arviointiperusteet: Suoritetut harjoitustyöt.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

WK2564 Kone- ja energiatekniikka, 4 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Eräs konetekniikan kes-
keisistä osaamisalueista on ymmärtää teknisiä 
systeemeitä, koneita ja laitteita, joiden toimin-
ta perustuu energian muuttamiseen muodosta 
toiseksi ja lopulta työksi. Konealan nsinöörin 
tulee työtehtävissään ymmärtää lämpöopin ja 
lämmön siirtymisen keskeiset perusteet sekä 
näihin olennaisesti liittyen neste- ja kaasuvir-
tauksen perusteet ja käytännön sovellukset. 
Opintojaksolla perehdytään lämpövoimako-
neiden toimintaperiaatteisiin ja rakenteisiin, 
kylmäkoneisiin, pumppuihin ja puhaltimiin, 
turbiineihin, polttomoottoreihin, voimalaitos-
prosesseihin sekä lämmönsiirtoon ja lämmön-
siirtimien ratkaisuihin.
Keskeinen sisältö: Opintojakson aihepiirit: 
1. Termodynamiikan perusteiden kertausta 2. 
Kiertoprosessit 3. Ominaislämpö, entropia, en-
talpia, palaminen 4. Kostea ilma, painehäviöt, 
virtaukset 5. Kylmäkoneet 6. Pumput ja pu-
haltimet 7. Turbiinit 8. Polttomoottorit 9. Voi-
malaitokset ja Clausius-Rankine-prosessi 10. 
Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet
Edeltävät opinnot: Fysiikka ja kemia
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja ja tuntiharjoituksia n. 60 tuntia, itse-
näistä opiskelua, harjoitusten ja seminaarien 
valmistelua n. 60 tuntia
Arviointiperusteet: Kaksi välikoetta tai tent-
ti sekä hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja 
seminaarit
Arviointiasteikko: 0-5
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WK2565 Tuotekehitys II, 4 op

Osaamisjuonteet: mekaniikkasuunnittelun 
erikoisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitse tuo-
tekehitysprojektissa työskentelyn, osaa suu-
nitella ja johtaa tuotekehitysprojektia, ja ym-
märtää tuotekehitysstrategioiden liittymisen 
liiketoimintastrategiaan.
Keskeinen sisältö: 1) Teollisoikeudet 2) Tuo-
tekehitysprojekti 3) tuotekehitystyön laatu 4) 
Tuotekehitys- ja tutkimustoiminta 5) Tuoteke-
hityksen riskien hallinta 6) Ympäristökysymyk-
set 7) Muotoilu
Edeltävät opinnot: Tuotekehitys 1 suoritettu-
na
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 60 
tuntia luentoja ja harjoituksia. 60 tuntia itse-
näistä harjoitusten tekoa
Arviointiperusteet: teoriakoe tai tentti, pai-
noarvo 25%, harjoitustyöt, jotka arvostellaan 
0...5, painoarvo 75%
Arviointiasteikko: 0-5

WK2566 Lastuava työstö, 4 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa lastuavan 
työstön perusteet, tuntee yleisimmät lastuavat 
valmistusmenetelmät ja niiden mahdollisuu-
det, sekä tuntee perustyöstökoneiden käytön.
Keskeinen sisältö: Lastuamisen perusteet, sor-
vaus, jyrsintä, poraus, avarrus, hiominen, hie-
notyöstö, lastuamiskustannukset, lastuamis-
nesteet.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 45 h, käytännön harjoitukset 22 h, har-
joitustyöt ja muu itsenäinen opiskelu 40 h.
Arviointiperusteet: Jokaisesta välikokeesta 
hyväksytty arvosana, tai tentti. Hyväksyttyyn 
arvosanaan vaaditaan määräaikaan palautetut 
harjoitustyöt sekä suoritetut käytännön harjoi-
tukset.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2567 Koneensuunnittelun erikois-
kysymyksiä, 3 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
mekaniikkasuunnittelun erikoisosaaminen
Osaamistavoitteet: Syventää opiskelijoiden 
koneensuunnitelullista tietämystä ja osaaamis-
ta Pohjois-Karjalaisen konepajateollisuuden 
kannalta ajankohtaisista tarpeista ja toiveista 
lähtien.
Keskeinen sisältö: Muotoutuu yrityksien tar-

peista, jotka kartoitetaan. Sisältö määritellään 
v. 2009
Edeltävät opinnot: koneenelinten ja tuoteke-
hityksen opintojaksot hyväksytysti suoritettuina
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja 
ja harjoituksia n. 3 tuntia jaksoilla 3 ja 4.
Arviointiperusteet: Loppukoe tai tentti sekä 
hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2572 Teollinen muotoilu, 6 op

Osaamisjuonteet: mekaniikkasuunnittelun 
erikoisosaaminen
Osaamistavoitteet: Katso Muotoilun koulu-
tusohjelma
Keskeinen sisältö: Katso Muotoilun koulutus-
ohjelma

WK2704 CAD/CAM, 3 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteet ja sisältö: 
Opiskelija pystyy tekemään 3d-mallista NC 
- koneen ohjauskoodia CAM- ohjelman (Pro/
Engineer)avulla. - Harjoitustyöt mikrotietoko-
neella.
Keskeinen sisältö: Kurssilla opiskellaan seu-
raavat työstöstategiat: -ruohinta -poraukset -
kierteytys -kalvinta -3d-viimeistely
Edeltävät opinnot: WK2720 Lastuava työstö, 
Wk2341 NC-tekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiasteikko: 1-5

WK2706 Elektroniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee säh-
köisten signaalien perusominaisuudet ja taval-
lisimmat elektroniikan komponentit. Opiskelija 
osaa mitata tasavirran ja jännitteen yleismit-
tarilla. Opiskelija tuntee mikrotietokoneen I/O-
piirien tärkeimmät ominaisuudet.
Keskeinen sisältö: Virta ja jännite, yleis-
mittari, tasa- ja vaihtosähkö; vastus, 
kondensaattori,diodi ja transistori; digitaali-
tekniikan perusteet; AD- ja DA-muuntimet; 
teollisuusautomaation tietoliikenne.
Edeltävät opinnot: WK2742 Sähkötekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja laskuharjoitukset 30 h, laboratorioharjoituk-
set 12 h, arviointi 3 h, itsenäinen työskentely 35 h.
Arviointiperusteet: Loppukoe tai tentti ja la-
boratoriotyöt.
Arviointiasteikko: 0-5
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WK2708 Hitsaustekniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee eri hit-
sausmenetelmien käyttökohteet ja mahdolli-
suudet.
Keskeinen sisältö: Yleisimmät hitsausmene-
telmät, hitsaajien ja valvojien pätevöitymisko-
keet, hitsausmetallurgia.
Edeltävät opinnot: WK2752 Valmistustekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
44 h, harjoitustyöt ja kotityöt 36 h
Arviointiperusteet: Välikokeet, tentti
Arviointiasteikko: 0-5

WK2721 Logistiikka, 3 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
tuotantotekniikan erikoisosaaminen, kansain-
välisen toiminnan valmiudet
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee logis-
tiikan arvoketjuajatteluna, tuntee logistiikan 
merkityksen yrityksen toiminnassa, osaa arvi-
oida erilaisia logistiikan teknisiä ja taloudellisia 
vaihtoehtoja.
Keskeinen sisältö: Logistiikan kokonaisuus ja 
arvoketjuajattelu, hankinnat ja toimitusehdot, 
varastointi, kuljetustekniikka ja avustavat toi-
minnot, palvelujen logistiikka, vihreä logistiikka
Edeltävät opinnot: WK2753 Yritystalous
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Aloitus-
luennot, etätehtävät/ryhmätyöt ja niiden esit-
telyt, itseopiskelupaketti. Lähitunteja 28 h, it-
senäistä opiskelua ja harjoitustöitä 52 h.
Arviointiperusteet: Harjoitus/etätyöt tehty-
nä hyväksytysti Loppukoe
Arviointiasteikko: 0-5

WK2747 Tuotannonohjaus, 3 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan erikois-
osaaminen, ihmisten ja tehtävien johtaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kappa-
letavaratuotannon materiaalivirran ja valmis-
tuksen informaation kulun ohjauksen perustek-
niikat, pystyy suunnittelemaan valmistuksen 
läpimenon ja materiaalivirran optimoinnin sekä 
kehittämään tuotannon ohjausta.
Keskeinen sisältö: Tuotannonohjauksen ta-
voitteet, ohjattavuus, läpäisy-aika ja kuor-
mittaminen, työvaiheitten optimaalinen ajoit-
taminen, relaatiotieto-kantaohjelmistojen 
soveltaminen ajoitus ja kuormitustoimintaan, 
materiaalintarvelaskenta, taloudellinen varas-
tointi, varastojenohjaus, tuotannonohjauksen 
kehittäminen, tuotantotietojen keruun ATK-
järjestelmät.

Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2798 Projektityö, 3 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
koneautomaation erikoisosaaminen

WK2908 CAE/FEM, 6 op

Osaamisjuonteet: mekaniikkasuunnittelun 
erikoisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää 
tehokkaasti ja kriittisesti nykyaikaista FEM-oh-
jelmistoa tuotesuunnittelun apuna.
Keskeinen sisältö: Opintojakson alussa pe-
rehdytään käyttöliittymään. Kurssissa hyödyn-
netään 3D-mallitustaitoja (Pro/ENGINEER). 
Pro/E-malliin rakennetaan Pro/MECHANICA 
(Structure/Thermal) ohjelmistolla lujuusana-
lyysin tarvitsemat materiaaliominaisuudet, tu-
ennat, kuormitukset jne. Tietokoneella lasket-
tujen tulosten analysointi on erittäin keskeinen 
osa kyseistä suunnitteluprosessia. Lisäksi suo-
ritetaan eri rakenteiden optimointia tuotteiden 
valmistuskustannuksien minimoimiseksi.
Edeltävät opinnot: Lujuusoppi II ja 3D-mal-
linnus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h Kontaktiopetus, 
harjoitukset 40 h Oppimistehtävät 70 h Arvi-
ointi ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: Tuntityöskentely, koe
Arviointiasteikko: 0-5

WK2918 Turvallisuustekniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen, tuotantotekniikan erikoisosaa-
minen, ihmisten ja tehtävien johtaminen, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, it-
seohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee teolli-
suusyrityksen työsuojelun ja koneturvallisuu-
den keskeisimmät määräykset ja vaatimukset, 
niiden kytkeytymisen yrityksen jokapäiväiseen 
toimintaan ja osaa soveltaa näitä periaatteita 
omassa työssään
Keskeinen sisältö: Työsuojelun yleiset pe-
riaatteet ja määräykset. Konedirektiivi ja sen 
vaatimukset yrityksen suunnittelu- tuotanto- 
ja muulle toiminnalle. Turvallisuusanalyysit. 
Ergonomia. Paloturvallisuuden perusteet.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Aloi-
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tustunnit, etä/ryhmätyöt ja niiden esittelyt, it-
seopiskelupaketti. Lähitunteja 24 h, itsenäistä 
opiskelua ja harjoitustöitä 56 h. Hyväksiluet-
tavat mahdollisesti ennakkoon suoritetut osat: 
tulityökortti ja työturvallisuuskortti
Arviointiperusteet: Harjoitus/etätyöt tehty 
ja esitelty hyväksyttävästi Loppukoe
Arviointiasteikko: 0-5

WK2952 Mekaniikkasuunnittelun 
erikoistyöt, 3 op

Osaamisjuonteet: mekaniikkasuunnittelun 
erikoisosaaminen, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee jonkin 
mekaniikkasuunnitteluun kuuluvan suunnitte-
luprosessin, ja pystyy toteuttamaan annetun 
projektin suunnittelun, toteutuksen, testauk-
sen ja dokumentoinnin tietokoneavusteisesti.
Keskeinen sisältö: Annettu tehtävä voi olla 
yksilöllinen tai pienryhmätyö. Se on usein FEM:
iin perustuva tai tutkimusselvitys CAE-alueelta.
Edeltävät opinnot: Määräytyvät projektin 
mukaan.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

WM2726 Mittaustekniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen, tuotantotekniikan erikoisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yleisim-
pien konepajateollisuuden mittausvälineiden ja 
koordinaattimittauskoneen käytön sekä tietää 
niiden käyttömahdollisuudet.
Keskeinen sisältö: - Pituuden-, kulman-, ja 
pinnankarheuden mittaus, geometristen tole-
ranssien mittaus, koordinaattimittauskoneella 
mittaus.
Edeltävät opinnot: Edeltävät opinnot: 
WK2752 Valmistustekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitukset
Arviointiperusteet: Läpäistyt välikokeet tai 
tentti. Ajoissa hyväksytysti suoritetut harjoi-
tukset.
Arviointiasteikko: 1-5

WP3706 Projektin suunnittelu ja 
ohjaus, 3 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
kansainvälisen toiminnan valmiudet, ihmisten 
ja tehtävien johtaminen, itseohjautuvuus ja it-
setunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee pro-
jektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat, pys-

tyy laatimaan pienehkön projektin projekti-
suunnitelman sekä projektin seuranta-aineiston 
projektisuunnittelu-ohjelmistoja käyttäen sekä 
osaa toimia projektin erilaisissa tehtävissä.
Keskeinen sisältö: Projektisuunnitelma, aika-
taulusuunnittelu, toimintaverkkomenetelmät, 
projektin osittaminen, resurssisuunnittelu, 
projektin kustannus-suunnittelu ja budjetointi, 
projektin ohjaus ja valvonta, projektisuunnit-
teluohjelmistot.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot opintojakson keskeisistä aiheista. Pää-
osa opintojaksosta muodostuu MS Project-oh-
jelmistolla tehtävästä harjoitustyöprojektista.
Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

VALINNAISET OPINNOT

BL1004 Yritysoikeus, 5 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
kansainvälisen toiminnan valmiudet, ihmisten 
ja tehtävien johtaminen, oppimisen ja osaami-
sen jakamisen taidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää, mitä oi-
keus on, mitkä oikeusnormistot liittyvät erityi-
sesti yritystoimintaan ja miten oikeuksia han-
kitaan ja niitä puolustetaan.
Keskeinen sisältö: Opiskelija ymmärtää oi-
keudellisen peruskäsitteistön ja oikeudellisen 
systematiikan sekä lainsäädännön ja hyvien 
liiketapojen merkityksen yrityksen toiminnas-
sa. Opiskelija osaa etsiä tietoa opintojakson 
aihealueesta sekä soveltaa oikeusnormeja yri-
tyksen oikeudellisissa asioissa ja toimia viran-
omaisissa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 28, harjoitukset 30, oppimistehtävät 20, 
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtymi-
nen 50, arviointi ja palaute 5 tuntia.
Arviointiperusteet: Tentti ja itsenäiset har-
joitustyöt.
Arviointiasteikko: Tentti: 0-5 Harjoitustyöt: 
hyväksytty/hylätty

WI2058 Yrittäjyysvalmennus, 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, ihmisten ja tehtävien johtaminen, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, it-
seohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yrit-
täjyyden edellytykset ja vaatimukset. Opiskeli-
ja tuntee yrityksen perustamisen toimenpiteet. 
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Opiskelija osaa tehdä yritykselle liiketoiminta-
suunnitelman. Opiskelija kehittää ryhmätyö- ja 
johtamistaitojaan, päätöksentekoa ja taloudel-
lista ajatteluaan. Opiskelija saa selkeän kuvan 
yrityksen liiketoiminnasta kokonaisuutena, op-
pii tekemään päätöksiä dynaamisessa ja todel-
lisuutta vastaavassa liiketoimintaympäristössä 
sekä ymmärtää yrityksen päätoimintojen vuo-
rovaikutussuhteita. Opiskelija oppii tulkitse-
maan tilinpäätöstä ja sen pohjalta laskettuja 
tunnuslukuja, sekä käyttämään niitä hyväksi 
yrityssuunnittelussa. Opiskelija saa kokonais-
valtaisen kuvan tuotantotoimintaa harjoittavan 
yrityksen johtamisesta ja päätöksenteosta si-
muloidulla mallilla.
Keskeinen sisältö: Yrittäjyys, omat yrittäjä-
ominaisuudet, yritysidea ja sen arviointi, liike-
toimintasuunnitelma, perustamisen eri vaiheet, 
yritysmuodot ja niiden tunnuspiirteet, eri ra-
hoituslähteiden ja avustusmuotojen kartoitus, 
liikeidean kannattavuuden arviointi, verotus ja 
muut lakisääteiset velvoitteet, oikeuksien suo-
jaaminen, vaihtoehtoja uuden yrityksen perus-
tamiselle, yrityksen käytännön perustamistoi-
met, viranomaisluvat ja ilmoitukset, yrityspelin 
pelaaminen
Edeltävät opinnot: WI2056 Yritystalous
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, luennot 10 h Kontaktiopetus, harjoi-
tukset 35 h Oppimistehtävät/itsenäinen tiedon 
hankinta 15h Valmisteltuihin oppimisaineistoi-
hin perehtyminen 16 h Arviointi ja palaute 4 h
Arviointiperusteet: 2 välikoetta, harjoitustyö 
ja menestys yrityspelin pelaamisessa.
Arviointiasteikko: 0-5

WI3502 Riskienhallinta, 4 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
tuotantotekniikan erikoisosaaminen, ihmisten ja 
tehtävien johtaminen, oppimisen ja osaamisen 
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Tuntee yrityksen riskien-
hallinnan toimintatavat ja osaa käyttää PK-RH-
riskienhallinnan työvälineistöä.
Keskeinen sisältö: Riskienhallinnan käsitteistö 
ja perusteet, riskien tunnistaminen, varautu-
minen ja ehkäiseminen. Vakuutustoiminnan 
esittely.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 60 h Materiaaliin perehtyminen, 30 h 
Etätehtävät verkko-oppimisympäristössä 30 h
Arviointiperusteet: Verkkotehtävät 30%, 
kirjallinen kuulustelu 70%
Arviointiasteikko: 0-5

WK2602 Puunkorjuuteknologiat, 3 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee puun 
korjuussa käytettyjen menetelmien, välinei-
den sekä metsäkoneiden ja niiden rakenteen 
perusteet.
Keskeinen sisältö: - metsävarat ja metsien 
käyttö, puunhankintajärjestelmät (metsien mer-
kitys Suomen kansantaloudelle) - puunkorjuun 
menetelmät - metsäkoneet ja niiden rakenne
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

WK2604 Metsäkonetekniikan 
orientaatio, 2 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan erikois-
osaaminen, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija pääsee tutus-
tumaan metsänkorjuu-teknologiaan, erityisesti 
tavaralajimenetelmään sekä siinä käytettävään 
metsäkoneeseen.
Keskeinen sisältö: Metsänkorjuuteknologiat, 
erityisesti tavaralajimenetelmä. Metsäkone ta-
varalajimenetelmän tuotantoketjussa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Osallistuminen opinto-
jakson tutustumiskäyntiin. Opintojaksoon liit-
tyvät harjoituksest.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

WK2606 Mittalaiteautomaatio, 3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen, tuotantotekniikan erikoisosaami-
nen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, 
miten mittaustekniikkaa sovelletaan erityises-
ti puunmittaukseen. Opiskelija saa valmiuden 
konfiguroida metsäkoneen mittausjärjestel-
mää.
Keskeinen sisältö: - mittaustekniikan perus-
teet - puun mittauksen erityispiirteet - mittaus-
järjestelmän rakenne (käyttöliittymä, ohjaus, 
anturointi, mittalähettimet jne.) - mittaustie-
don käsittely ja tiedonsiirto muihin järjestel-
miin
Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoauto-
maatio, WK2706 Elektroniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5
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WK2608 Työkonehydrauliikka, 3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskei-
set työkonehydrauliikan komponentit ja järjes-
telmät sekä niiden soveltamisen työkoneissa 
(erityisesti metsäkoneet).
Keskeinen sisältö: - työkonehydrauliikan eri-
tyispiirteet teollisuushydrauliikkaan verrattuna 
- työliikkeiden, ajoneuvo-ohjauksen ja voi-
mansiirron toteutus hydraulisesti - hydraulinen 
ohjaus ja säätö - työkoneiden hydraulijärjes-
telmät ja hydrauliikkakomponentit
Edeltävät opinnot: WK2508 Hydrauliikka ja 
pneumatiikka,WK2554 Tuotantoautomaatio
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2610 Työkonehydrauliikan 
ohjausjärjestelmät, 3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee työko-
neen hydraulijärjestelmien ohjausperiaatteet 
ja ohjausjärjestelmän rakenteen (erityisesti 
metsäkoneet)ja osaa soveltaa tietojaan työko-
neen hydraulijärjestelmän vianetsintään sekä 
saa perusvalmiudet toimia laite- ja huoltokou-
luttajana.
Keskeinen sisältö: - hydrostaattisen voiman-
siirron ohjaus - hajautettu ohjausjärjestelmä 
- proportionaalihydrauliikan ohjaus, sähköhyd-
raulinen asemaservo - ajoneuvoelektroniikan 
ohjaus- ja vahvistinkortit - ajoneuvoväylät, 
erityisesti CAN-väylä.
Edeltävät opinnot: WK2402 Avoimet ohjaus-
järjestelmät ja WK2608 Työkonehydrauliikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2612 Työkoneen 
sähköjärjestelmät, 3 op

Osaamisjuonteet: koneautomaation erikois-
osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee työ-
koneen sähköjärjestelmän (erityisesti metsä-
koneet) rakenteen ja toiminnan perusteet ja 
pystyy soveltamaan tietojaan työkoneen säh-
köjärjestelmän vianetsintään.
Keskeinen sisältö: - työkoneen (erityisesti 
metsäkoneet) sähköjärjestelmän osakokonai-

suudet - piiri- ja johdotuskaaviot - sähköjär-
jestelmän peruspiirit - ohjaus- ja vahvistinkort-
tien rakenne ja liittymät kokonaisohjaukseen 
- komponenttien/järjestelmän suojaus
Edeltävät opinnot: WK2742 Sähkötekniikka, 
WK2706 Elektroniikka ja WK2608 Työkonehyd-
rauliikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WP1942 Saksa I (2. vieras kieli), 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet
Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiske-
lija osaa lukea ja kirjoittaa saksaa. Hän selviää 
yksinkertaisista suullisista viestintätilanteista. 
Hän tuntee saksankielistä aluetta ja sen kult-
tuuria. Hänellä on valmiudet jatkaa opiskelua.
Keskeinen sisältö: Saksan ääntämisen ja kir-
joittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtämis, 
luetunymmärtämis- ja keskusteluharjoituksia. 
Kieliopin perusrakenteiden harjoittelua. Perus-
viestintätilanteita, esim. esittäytyminen, hen-
kilötietojen kysyminen, opiskelusta, työajoista 
ja työstä puhuminen, kahvipöytäkeskustelut.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähi-
työskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja it-
seopiskelu 27 tuntia.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähi- ja etä työskentelyyn. Tentti.
Arviointiasteikko: 0 – 5

WP1944 Saksa II (2. vieras kieli), 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet
Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiske-
lija selviää yksinkertaisista suullisista ja kirjal-
lisista viestintätilanteista. Hän tuntee saksan-
kielistä aluetta ja sen kulttuuria. Hänellä on 
valmiudet jatkaa opiskelua.
Keskeinen sisältö: Saksan ääntämisen ja 
kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtä-
mis, luetunymmärtämis- ja keskusteluharjoi-
tuksia. Kieliopin perusrakenteiden harjoittelua. 
Perusviestintätilanteita, esim. työtehtävistä 
puhuminen, yrityksen toimitilojen esittely, ra-
vintolakeskustelut, perheestä ja asumisesta 
puhuminen, kotikaupungin esittely.
Edeltävät opinnot: Saksa I tai vastaavat tiedot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja 
itseopiskelu 27 tuntia.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
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lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti.
Arviointiasteikko: 0 – 5

WP1946 Saksa III (2. vieras kieli), 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet
Osaamistavoitteet: Peruskielitaidon vahvis-
taminen. Kielialueen tuntemuksen lisääminen. 
Perustiedot ja -taidot saksan kielessä työelä-
män suullisista ja kirjallisista viestintätilanteis-
ta selviytymiseksi.
Keskeinen sisältö: Kuullunymmärtämis-, 
luetunymmärtämis-, käännös- ja keskuste-
luharjoituksia, parityöskentelyä, ryhmätöitä, 
kirjallisia ja suullisia esityksiä. Perusviestintäti-
lanteita, esim. kotikaupungin esittely, tien neu-
vominen, puhelinkeskustelut, hotellihuoneen 
tilaaminen, tuttavan tapaaminen, matkusta-
minen lentokoneella ja yleisillä kulkuvälineillä, 
yrityksen esittely jne.
Edeltävät opinnot: Saksa II tai vastaavat tiedot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähi-
työskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja it-
seopiskelu 27 tuntia.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti
Arviointiasteikko: 0 – 5

WP3705 Markkinointi, 3 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kansainvä-
lisen toiminnan valmiudet, itseohjautuvuus ja 
itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee mark-
kinoinnin käsitteen, ymmärtää markkinoinnin 
merkityksen yrityksen kilpailutekijänä ja tun-
tee markkinoinnin käytännön toteuttamiskei-
noja.
Keskeinen sisältö: Markkinoinnin käsite ja ke-
hitysvaiheet, nykyaikainen markkinointinäke-
mys, tuotantohyödykkeiden markkinointi, or-
ganisaation ostokäyttäytyminen, tuotanto- ja 
teknologiahyödykkeiden markkinointistrategia, 
jakelutiepäätökset, markkinointiviestintä, hin-
noittelupäätökset, markkinointitutkimus, pal-
velut osana tuotestrategiaa, henkilökohtainen 
myyntityö ja myyntiprosessin vaiheet
Edeltävät opinnot: WI2056 Yritystalous
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-

tiopetus, luennot 20 h Kontaktiopetus, harjoi-
tukset 25 h Seminaari-/ryhmätyöskentely 20 h 
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 11 
h Arviointi ja palaute 4 h
Arviointiperusteet: Harjoitustöistä on tehtä-
vä vähintään 80 %. Arvosana määräytyy pää-
asiassa kahden välikokeen perusteella. Harjoi-
tustyöt voivat vaikuttaa arviointiin +/-1.
Arviointiasteikko: 0-5

WT2602 Yrityksen kansainväliset 
toiminnot, 3 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kansainvä-
lisen toiminnan valmiudet, itseohjautuvuus ja 
itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää mitä 
asioita pk-yrityksessä tulee ottaa huomioon ja 
miten toimia, kun suunnitellaan ja toteutetaan 
kansainvälisiä toimintoja.
Keskeinen sisältö: 1. Miksi kansainvälistää 
yritys? 2. Yrityksen kansainvälistymisen edelly-
tysten selvittäminen 3. Kansainvälisten mark-
kinoiden tutkiminen 4. Kulttuurierot, viestintä 
kansainvälisessä ympäristössä ja vieraskieli-
nen materiaali 5. Ulkomaisille messuille osal-
listuminen 6. Vientitapa, jakelun tutkiminen ja 
kanavien muotoutuminen 7. Tuotteen sopeut-
taminen 8. Verkostoituminen 9. Sopimukset ja 
juridiikka (esim. tarjouksen sisältö ja hyväk-
syminen, tilausvahvistus ja kauppasopimus, 
vientivalvontajärjestelmä) 10. Käytännön 
vientirutiinit (esim. kauppa-/proformalasku, 
pakkausluettelo, vakuutuskirja/-todistus, huo-
linta- ja kuljetusasiakirjat, tullausasiakirjat, 
tilastointi, maksuliikenne, arvonlisävero, mah-
dolliset erityisasiakirjat) 11. Yleisimpiä viennis-
sä tapahtuvia virheitä 12. Kansainvälistymises-
sä avustavia organisaatioita (mm. rahoitus ja 
neuvonta) 13. Kokeneen vientipäällikön vierai-
lu (= esimerkki vientiasioista ja keskustelua)
Edeltävät opinnot: WI2056 Yritystalous
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, luennot ja harjoitukset 45 h Oppimis-
tehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 20 h Val-
misteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 
11 h Arviointi ja palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Tentti 50% Harjoitustyö 
50%
Arviointiasteikko: 0-5
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