
Suoritettava tutkinto

Koulutus johtaa insinöörin (AMK) tutkintoon ja 
sen laajuus on 240 op.

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa 
opiskelijoista muovi- ja muottitekniikan am-
mattilaisia kansallisten ja kansainvälisten työ-
markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Tavoit-
teena on antaa monipuoliset tiedot ja taidot 
muovituotteiden ja muottien suunnittelusta 
sekä valmistuksesta. Koulutus kehittää opis-
kelijoiden ryhmätyötaitoja, luo edellytykset 
jatkuvalle oppimiselle sekä itsensä ja työyh-
teisön kehittämiselle. Koulutuksessa arvoste-
taan ja tuetaan opiskelijan valmiuksia toimia 
kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. 
järjestämällä harjoittelumahdollisuuksia ulko-
maille. Koulutuksessa annetaan kaikille yritys-
toiminnan ja yrittäjyyden perusteet. Koulutus-
ohjelmassa on tarjolla myös yritystoiminnan 
syventäviä opintoja. Valmistuneet insinöörit 
toimivat muovituotteiden ja muottien suunnit-
telu- ja valmistustehtävien lisäksi muovialan 
osto-, myynti- ja asiantuntijatehtävissä. Mer-
kittävä työllistäjä on myös muoviosia tuotan-
nossaan käyttävä teollisuus. Muovitekniikan 
opinnot on suunniteltu yhteistyössä alan teol-
lisuuden kanssa. Yhteistyö jatkuu tiiviinä myös 
opintojen toteutuksessa mm. yrityksille tehtä-
vinä harjoitus- ja opinnäytetöinä, projekteina 
sekä teollisuuden henkilöstön osallistumisena 
opetukseen. Koulutusohjelman tavoitteena on 
vastata nopeasti ja joustavasti kehittyvän elin-
keinoelämän tarpeisiin. Koulutusohjelma tukee 
ja kehittää alueellista elinkeinoelämää kiinte-
ässä yhteistyössä yritysten ja muiden yhteis-
työtahojen kanssa.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen rakenne
Opinnot koostuvat alla olevan taulukon mukai-
sista kokonaisuuksista. Opintojen valinnaisuus 
toteutuu ammatti- ja valinnaisten opintojen 
opintojaksojen valinnan kautta. Perusopinnot 
60 op, koulutusohjelmakohtaiset opinnot 60 
op, ammattiopinnot, osa valinnaisia 60 op, 
työharjoittelu 30 op, opinnäytetyö 15 op, va-
paasti valittavat opinnot 15 op, yhteensä 240 
op. Opintojen ajoituksen lähtökohtana on nel-
jä vuotta kestävät kokopäivätoimiset opinnot. 
Tällöin opiskelija suorittaa keskimäärin 60 op 

vuodessa. Perusopinnoilla rakennetaan edel-
lytykset insinööritieteiden soveltamiselle ja 
ammatillisille opinnoille. Perusopinnot (opiske-
lu- ja viestintätaidot, fysiikka, kemia, matema-
tiikka, tietotekniikka, viestintä, ruotsi ja vieras 
kieli/kielet) ovat kaikille samat. Ammattiopin-
not koostuvat koulutusohjelmakohtaisista 
opinnoista ja ammattiopinnoista. Koulutusoh-
jelmakohtaisilla opinnoilla luodaan perusval-
miuksia insinööritehtäviä varten ja ne muodos-
tavat perustan varsinaisille ammattiopinnoille. 
Koulutusohjelmakohtaiset opinnot ovat kou-
lutusohjelman sisällä kaikille samat. Vapaasti 
valittavat opinnot opinnot opiskelija voi valita 
omasta tai muusta koulutusohjelmasta Poh-
jois-Karjalan ammattikorkeakoulussa tai mistä 
tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoi-
sesta kotimaisesta tai ulkomaisesta oppilaitok-
sesta. Valinnaisille opinnoille on eniten aikaa 
3. ja 4. vuoden aikana. Harjoitteluun on va-
rattu kolmannen lukuvuoden kevätlukukauden 
jälkimmäinen puolisko huhtikuun alusta alkaen 
sekä jokaisen vuoden kesälukukaudet. Harjoit-
telua vaaditaan tutkintoon 30 op. Harjoittelus-
sa yksi viikko ohjattua harjoittelua vastaa 1.5 
opintopistettä. Ohjatusta harjoittelusta teh-
dään aina työnantajan kanssa erillinen sopi-
mus, jossa määritellään harjoittelun tavoitteet 
ja sisältö. Opinnäytetyön laajuus on 15 opin-
topistettä. Opinnäytetyössä opiskelija soveltaa 
itsenäisesti aikaisempia opintojaan ja hankkii 
uutta tietoa esimerkiksi yritykselle tehtävässä 
kehityshankkeessa.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Opinnot on rakennettu siten että kolmen en-
simmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan 
yhteiset muovitekniikan perusopinnot, jotka 
muodostuvat luonnontieteellisistä ja teknisis-
tä perusopinnoista, muovitekniikan ammat-
tiopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista. 
Kolmannen lukuvuoden jälkeen opiskelijoilla 
on perustaidot muovitekniikasta. Tulevaa am-
mattia silmällä pitäen neljäntenä lukuvuonna 
opiskelijat syventyvät suunnittelu- tai tuotan-
totekniikkaan. Osa-alueille on määritelty osaa-
mistavoitteet vuosittain silmällä pitäen opis-
kelijan kehittymistä laaja-alaiseksi muovialan 
osaajaksi opintojen päättyessä. Opintojen vuo-
siteemat ovat seuraavat: 1. vuosi: Tutki ja tee; 
muovituotteen valmistusprosessin hahmotta-
minen 2. vuosi: Havainnoi ja suunnittele; tek-
nisten perusvalmiuksien kehittäminen 3. vuosi: 
Sovella; muovitekniikan, esiintymisvalmiuksi-
en ja projektitoiminnan yhdistäminen 4. vuo-

Muovitekniikan koulutusohjelma
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si: Syvennä; tulevaan ammattiin kasvaminen. 
Monipuoliset opetusmenetelmät tukevat erilai-
sia oppimiskäsityksiä. Opintojen alussa opin-
tojaksot toteutetaan luentoina ja ohjattuina 
harjoituksina. Opintojen edetessä projektioppi-
misen osuus kasvaa. Opintoihin kytketään ns. 
projektioppimispolku, jossa opiskelija suorittaa 
ammatillisia opintoja projektitoiminnan sisäl-
lä. Projektiopinnot koostuvat erilaisista tutki-
mushankkeista sekä kaupallisista projekteista, 
joissa opiskelija  toimii pääosin rooleissa, jotka 
kehittävät häntä haluamiinsa työtehtäviin.
Opiskelijaohjaus ja arviointi

Opiskelun tavoite on, että hänestä tulee asiat 
hallitseva asiantuntija teollisuuden ja yhteis-
kunnan tehtäviin. Ohjauksella pyritään autta-
maan opiskelijaa pääsemään tähän. Pääasiana 
tulee olla opiskelijan asioiden huomioiminen. 
Häntä tulee tukea ja ohjata ja hänelle tulee ra-
kentaa sellainen oppimisympäristö, jossa opis-
kelijasta kehittyy oppimisen taitoja omaava 
sekä näitä taitoja kehittämään pystyvä henkilö. 
Koulutusohjelmassamme toteutuu opintojak-
sotason arviointi, ohjaus ja palaute opettajan 
toteuttama ja opiskelijan itsearviointina. Lisäk-

si opiskelijoille on laadittu ammattialakohtaiset 
osaamistavoitteet lukuvuosittain.

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
Opettajat keräävät opintojaksopalautetta opin-
tojaksokohtaisesti ja huomioivat palautteen 
opintojakson seuraavan toteutuksen yhteydes-
sä. 1. VUOSI - OPALA tulokysely, palautekes-
kustelut opiskelijoiden kanssa (opiskelijaohjaa
ja+koulutusohjelmajohtaja) 2. VUOSI - OPALA 
yleiskysely, palautekeskustelut opiskelijoiden 
kanssa (opiskelijaohjaaja ja tutor-opettaja)., 
ryhmän palautekeskustelu koko lukuvuoden 
toiminnasta yhdessä opettajien kanssa 3. VUO-
SI - OPALA tavoiteprofiili, palautekeskustelut 
opiskelijoiden kanssa (opiskelijaohjaaja)- Ryh-
män palautekeskustelu koko lukuvuoden toi-
minnasta yhdessä opettajien kanssa 4. VUOSI 
- OPALA lähtökysely.

Suuntautumisvaihtoehdot / 
valinnaiset opinnot

Valinnaisten opintojen tarjonta tehdään vuosittain 
yhteistyössä opiskelijoiden kanssa siten, että ne 
ovat tarjolla lähinnä 3. ja 4. vuoden opiskelijoille.
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT        32     15      10     3
Yhteiset perusopinnot     WMP1    
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     37      31     7
Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot   WMK1    
Dynamiikka       WK2855          3  
Johtaminen ja henkilöstöhallinto    WK2711         3
Koneenelimet       WK2817          6  
Hydrauliikka ja pneumatiikka    WK2508          4  
Lujuusoppi       WK2250          6  
Metallioppi       WM2510          3  
Muovitekniikka      WM2506 6   
Statiikka       WK2741 6   
Sähkötekniikka      WK2742          3  
Tekninen piirustus I      WK2502 4   
Tekninen piirustus II      WM2585 3   
Teollisuustalous      WK2512          4  
Valmistustekniikka      WK2752 6   
Yritystalous       WK2514          3 
Pakolliset ammattiopinnot, 40 op    WMA1    
3D-mallinnus (Pro E)      WK2553          4  
Laatutekniikka      WK2560         4
Mittaustekniikka      WM2726          3 
Muotin valmistus      WM2227          3 
Muottisuunnittelu I      WM2930          3 
Muovimateriaalit      WM2552          4  
Muovituotteen suunnittelu     WM2556          4 
Muovituotteen valmistus     WM2554          4 
Reologia       WM2562          3 
Ruiskuvalu       WM2558          3 
Tuotantoautomaatio 1     WM2550          5 
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT     
Valinnaiset opinnot                20
Valinnaiset ammattiopinnot, 20 op    WMA2    
Elektroniikka       WK2706         3
Logistiikka       WK2721         3
Muovikomposiitit      WM2310         3
Muovi-innovaatiot      WM2576         3
Muovikemia       WM2578         3
Muottisuunnittelu 2      WM2564         5
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
Ohutlevytekniikka      WM2257         3
Projektin suunnittelu ja ohjaus    WM2572         3
Project Studies      WM2586         3
Tekninen dokumentointi     WM2573         3
Teollisten investointien suunnittelu    WM2574         4
Tuotantoautomaatio 2     WM2566         4
Tuotannonohjaus      WK2747         3
Valinnaiset kieliopinnoti     WV1    
Saksa I (2. vieras kieli)     WP1942 3   
Saksa II (2. vieras kieli)     WP1944 3   
Saksa III (2. vieras kieli)     WP1946          3  
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT              7       8
HARJOITTELU                30 
OPINNÄYTETYÖ                15
          57     52      78     53
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PERUSOPINNOT

WK1711K Introduction to 
Engineering English, 3 op

Osaamisalueet: Tiedon hankkiminen, käsit-
tely ja jakaminen, kansainvälisen toiminnan 
valmiudet
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. Opiskelija 
osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan ja sel-
viytyy yleisimmistä jokapäiväisistä suullisista 
kielenkäyttötilanteista. Opiskelija hallitseeeng-
lanninkielisen työnhakumenettelyn ja osaa esi-
tellä teknisen tuotteen tai prosessin.
Keskeinen sisältö: Kielenoppimisstrategiat, 
tehokas viestintä, opinnoista ja itsestä kerto-
minen, sanakirjat ja muut apuneuvot, teknii-
kan englannin perusrakenteet, muovitekniikan 
perustermejä ja tekstejä, englanninkielinen 
työnhaku, tuotteen tai prosessin kuvaaminen.
Edeltävät opinnot: Yo-tutkinto tai ammatillinen 
tutkinto
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetusta (36h), oppimistehtävät/itse-
näinen tiedonhankinta (31h), oppimisaineis-
toihin perehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus 
(2h), arviointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt ja kokeet. 
Läsnäolovaatimus 80% kontaktiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1712K Communication 
and Customer Service, 3 op

Osaamisalueet: Tiedon hankkiminen, käsit-
tely ja jakaminen, kansainvälisen toiminnan 
valmiudet
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy tar-
kemmin oman alan teknisen kielen rakentei-
siin ja sanastoon. Hän ymmärtää oman alansa 
julkaisuja apuneuvoja käyttäen, osaakäyttää 
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 
sekä osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti.
Keskeinen sisältö: Teollisuuden ja yristysten 
esittely, liikekirjeet ja ostoprosessi, puhelin- ja 
sähköpostiviestintä, asiakaspalvelutilanteet, 
tiedonhaku, suullinen ja kirjallinen raportointi 

oman alan aiheesta.
Edeltävät opinnot: WK1711k
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetusta (36h), oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta (31h), oppimisaineistoihin pe-
rehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus (2h), ar-
viointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt ja kokeet. 
Läsnäolovaatimus 80% kontaktiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1713K Engineering Communication, 
3 op

Osaamisalueet: Projektiosaaminen, tiedon 
hankkiminen, käsittely ja jakaminen, kansain-
välisen toiminnan valmiudet, itseohjautuvuus 
ja jatkuva kehittyminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kommu-
nikoida englanniksi omaan erikoisalaan liitty-
vissä vaativammissa suullisissa ja kirjallisissa 
kielenkäyttötilanteissa. Hän pystyy hyödyntä-
mään oman alansa erikoisjulkaisuja ja hallitsee 
teknisen ja tieteellisen kirjoittamisen taitoja. 
Opiskelija osaa raportoida suullisesti ja kirjalli-
sesti sekä kuvailla teknistä prosessia.
Keskeinen sisältö: Englanninkieliset ammat-
tialan messutilanteet, Tekniset tekstit, lukustra-
tegiat, dokumentointi/raportointi, prosessin 
kuvaus, tekninen ja tieteellinen kirjoittaminen, 
mm. lopputyön abstrakti. Esitelmien pito. Kie-
len haastavampien rakenteiden kertausta.
Edeltävät opinnot: WK1712k
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetusta (36h), oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta (31h), oppimisaineistoihin pe-
rehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus (2h), ar-
viointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt ja kokeet. 
Läsnäolovaatimus 80% kontaktiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1714K Meetings and Negotiations, 
3 op

Osaamisalueet: Projektiosaaminen, tiedon 
hankkiminen, käsittely ja jakaminen, kansain-
välisen toiminnan valmiudet
Osaamistavoitteet: Opiskelija parantaa suul-
lista kielitaitoaan ja selviytyy vaativimmista 
suullisista kielenkäyttötilanteista, osaa toimia 
englanninkielisissä kokouksissa ja neuvotte-
luissa. Opiskelija hallitsee ammattialan mes-
suihin liittyviä viestintätilanteita ja ymmärtää 
kulttuurien välisten erojen merkityksen työ-
elämän viestinnässä. Hän pystyy seuraamaan 
kohdekielen maiden tapahtumia ja yhteiskun-
taoloja.
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Keskeinen sisältö: Kokous- ja neuvottelutai-
dot ja keskeinen terminologia, ammattimessut, 
kulttuurien välinen viestintä, suulliset viestin-
tätilanteet. yhteiskuntaoloja.
Edeltävät opinnot: WK1713k
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetusta (36h), oppimistehtävät/itse-
näinen tiedonhankinta (31h), oppimisaineis-
toihin perehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus 
(2h), arviointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt ja kokeet. 
Läsnäolovaatimus 80% kontaktiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5

WK1961 Algebra, 4 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistustek-
niikka, systemaattinen ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tek-
niikan sovellusten matemaattiseen käsitte-
lyyn.
Keskeinen sisältö: Aritmetiikka ja algebra. 
Potenssit, juuret, logaritmit,eksponenttifunktio
t, 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

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistustek-
niikka, systemaattinen ajattelutapa
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 loppuko-
keella
Arviointiasteikko: 0-5

WK1963 Differentiaali- ja 
integraalilaskenta, 3 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, tiedon hankkiminen, käsittely ja ja-
kaminen, systemaattinen ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Funktion hetkellisen 
muutoksen laskeminen ja sovellukset.Funktion 
kokonaismuutos ja sen sovellukset tekniikas-
sa.

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

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, itseohjautuvuus ja jatkuva kehitty-
minen, systemaattinen ajattelutapa
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

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, tiedon hankkiminen, käsittely ja ja-
kaminen, systemaattinen ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on tutustuttaa 
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

WK1944 Fysiikka I, 3 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistustek-
niikka, systemaattinen ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee luon-
nontieteellisen ajattelun perusteet ja teknii-
kassa sovellettavien luonnontieteellisten me-
netelmien alkeet. Opiskelija ymmärtää yksi- ja 
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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 viimmeinen palautuspäivä on 30.1.2009, 
mutta erittäin suositeltavaa on palauttaa har-
joitustyöt jo kurssin aikana!
Arviointiasteikko: 5-0 (0=hylätty)

WK1945 Fysiikka II, 3 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistustek-
niikka, systemaattinen ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia 
luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen 
menetelmiä, joita voidaan soveltaa tekniikas-
sa.
Keskeinen sisältö: Pyörimisliike, nesteiden 
statiikka ja dynamiikka, lämpöoppi, ideaalikaa-
sut ja kosteus. Kurssiin kuuluu pakollisia labo-
ratorioharjoituksia.
Edeltävät opinnot: WK1944
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja välikokeet 24h, laskuharjoitukset 10h, 
laskuharjoituksiin liittyvä itsenäinen työsken-
tely 20h, laboratorioharjoitukset 12h ja labora-
torioharjoituksiin perehtyminen ja harjoitusten 
raportointi 10h itsenäistä työskentelyä.
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: 5-0 (0=hylätty)

WK1946 Fysiikka III, 3 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, tiedon hankkiminen, käsittely ja ja-
kaminen, systemaattinen ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia 
luonnontieteellistä ajatteluaja luonnontieteen 
menetelmiä, 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: 
Teoriaopetus luentona ja tentit 22h, lasku-
harjoitukset 10h jalaboraatioissa pienryhmä-
työskentelyä 12h.Etätyö ja sen raportointi, 
laboratorioharjoitusten raportointi ja laskuhar-
joitusten laskeminen itsenäistä työskentelyä 
36h.
Arviointiperusteet: Suoritus välikoetentillä: 
maksimipistemäärä kokeesta on 25p ja lisä-
pisteitä laskuharjoituksistaenintään 3p, jolloin 
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 
20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekälisäehto-
na pakollisten laboraatioiden ja etätyönhyväk-
sytysti suorittaminen.Suoritus loppukoetentil-
lä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p, jolloin 
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 
20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1sekä lisäehto-
na pakollisten laboraatioiden hyväksytysti suo-
rittaminen.
Arviointiasteikko: 54321Hylätty (0)

WK1947 Fysiikka IV, 3 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, tiedon hankkiminen, käsittely ja ja-
kaminen, systemaattinen ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia 
luonnontieteellistä ajatteluaja 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: 
Teoriaopetus luentona ja tentit 22h, lasku-
harjoitukset 10h jalaboraatioissa pienryhmä-
työskentelyä 12h.Etätyö ja sen raportointi, 
laboratorioharjoitusten raportointi ja laskuhar-
joitusten laskeminen itsenäistä työskentelyä 
36h.
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Arviointiperusteet: Suoritus välikoetentillä: 
maksimipistemäärä kokeesta on 25p ja lisä-
pisteitä laskuharjoituksistaenintään 3p, jolloin 
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 
20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1sekä 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=1sekä lisäehto-
na pakollisten laboraatoiden hyväksytysti suo-
rittaminen.
Arviointiasteikko: 54321Hylätty (0)

WK1958 Kemia, 5 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, tiedon 
hankkiminen, käsittely ja jakaminen, itseoh-
jautuvuus ja jatkuva kehittyminen, systemaat-
tinen ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ke-
mian peruskäsitteet ja hallitsee kemian kielen 
lukutaidon. Opiskelija osaa soveltaa oppimaan-
sa luonnontiedettä tekniikan sovelluksissa.
Keskeinen sisältö: 
Aineen rakenne ja olomuodot, sidostyypit, 
käytetyimpien kemikaalien ominaisuudet, ai-
nemäärä, pitoisuuslaskut, hapot, emäkset ja 
pH:n säätö, sähkökemian perusteet, sähköke-
mialliset kennot, sähkökemialliset pinnoitus-
menetelmät, eloksointi ja metallien korroosio. 
Orgaanisen kemian perusteet ja keskeisimmät 
laborointimenetelmät.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
luennot 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

WK1952 Opiskelu- ja viestintätaidot, 
4 op

Osaamisalueet: Tiedon hankkiminen, käsitte-
ly ja jakaminen, ihmisten ja asioiden johtami-
nen, itseohjautuvuus ja jatkuva kehittyminen
Osaamistavoitteet: 1. Orientaatio-osio: Joh-
datus amk-opintoihin (1 op.):1. Opiskelija saa 
yleiskuvan amk-opiskelusta erityisesti insi-
nöörikoulutuksessa, osaa käyttää tehokkaasti 
amk:n resursseja ja mahdollisuuksia opiske-
lussaan sekä tuntee monialaisuuden tarjoamat 
mahdollisuudet henkilökohtaista opiskelusuun-
nitelmaa 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 harjoituk-
set, 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: Hyväksytysti suoritettu 
arvosanoin 1 - 5.

WK1954 Tietotekniikka, 4 op

Osaamisalueet: Projektiosaaminen, tiedon 
hankkiminen, käsittely ja jakaminen, itseoh-
jautuvuus ja jatkuva kehittyminen, systemaat-
tinen ajattelutapa
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: 
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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

WK1960 Työelämäruotsi, 4 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, kan-
sainvälisen toiminnan valmiudet
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, esitellätyöpaikkaansa, 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 
yrityksiin tutustuminen,yrityskulttuuri Suo-
messa ja Ruotsissa, puhelin-, sähköpostivies-
tintä, småprat, yritysvierailut,asiakaskontaktit, 
messut, tiedonhankinta, oman alan sanakirjoi-
hin tutustuminen, oman alan tekstit lehdissä ja 
internetissä.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai am-
matillinen tutkinto
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, luennot ja harjoitukset 55hRyhmä- ja 
seminaarityöskentely 13hOppimistehtävät, it-
senäinen tiedonhankinta 15hOppimisaineistoi-
hin perehtyminen 15hArviointi ja palaute 10h
Arviointiperusteet: Kirjallinen koe ja kirjalli-
set harjoitustyöt 50%. Suullinen koe ja suulli-
set esitykset 50%. 80% läsnäolovelvollisuus.
Arviointiasteikko: 1-5

WK1956 Viestintä, 3 op

Osaamisalueet: Projektiosaaminen, tiedon 
hankkiminen, käsittely ja jakaminen, ihmisten 
ja asioiden johtaminen, itseohjautuvuus ja jat-
kuva kehittyminen
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 neuvottelu-
taito, valmisteltuja puhe-esityksiä. Yritysvies-
tintää.
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.

AMMATTIOPINNOT

WK2855 Dynamiikka, 3 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistustek-
niikka, systemaattinen ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kaksiulotteista liikettä kuvaavat lainalaisuudet 
ja osaa soveltaa näitä lainalaisuuksia jäykien 
kappaleiden liikettä ja voimia käsittelevien on-
gelmien ratkaisemiseen.
Keskeinen sisältö: Partikkelin ja jäykän kap-
paleen tasoliike. Työ, energia ja teho.
Edeltävät opinnot: Fysiikka I, Algebra, Geo-
metria ja lineaarialgebra
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja ohjatut laskuharjoitukset 34h, välikokeet 
4h, etätehtävien ohjaus 6h, itsenäinen lasku-
harjoitustyöskentely 20h ja etätehtävien itse-
näinen suorittaminen 16h.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 
välikokeet tai tentti ja arvosteltavat etätehtä-
vät. Välikokeet 2*25 + etäteht. 10 = 60p. Pis-
terajat: 20p = 1, 28p = 2, 35p = 3, 43p = 4 
ja 50p = 5
Arviointiasteikko: 0-5
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WK2711 Johtaminen ja 
henkilöstöhallinto, 3 op

Osaamisalueet: Projektiosaaminen, ihmisten 
ja asioiden johtaminen
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 yksilötestitai tarvittaessa 
tentti
Arviointiasteikko: 0-5

WK2817 Koneenelimet, 6 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, suun-
nittelu- ja valmistustekniikka, projektiosaami-
nen, tiedon hankkiminen, käsittely ja jakami-
nen, systemaattinen ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Oppia tuntemaan taval-
listen koneenosien toimintaperiaatteita ja nii-
den mitoituslähtökohtia.
Keskeinen sisältö: Liitokset, laakeroinnit, 
voitelu ja tehonsiirto.
Edeltävät opinnot: Lujuusoppi WK2250, sta-
tiikka WK2741.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, laskuharjoitukset ja henkilökohtaiset 
harjoitukset.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti sekä 
hyväksytysti suoritetut henkilökohtaiset har-
joitukset.
Arviointiasteikko: 0...5

WK2508 Hydrauliikka ja pneumatiikka, 
4 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, tiedon hankkiminen, käsittely ja ja-
kaminen
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

WK2250 Lujuusoppi, 6 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, suun-
nittelu- ja valmistustekniikka
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 hKontaktiopetus, 
harjoitukset 40 hOppimistehtävät 70 hArviointi 
ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: Välikokeet, laskuharjoi-
tukset
Arviointiasteikko: 0...5

WM2510 Metallioppi, 3 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, projek-
tiosaaminen, taloudellinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää me-
talliopin perusteet, tärkeimmät lämpökäsittelyt 
sekä metallisten materiaalien tärkeimmät omi-
naisuudet. Opiskelija pystyy näin vertailemaan 
ja arvioimaan mm. eri terästen ominaisuuksia 
ja soveltuvuutta eri käyttökohteisiin
Keskeinen sisältö: Metallien kiderakenne, ta-
sapainopiirrokset, lämpökäsittelyt, työkalute-
räkset. Muut konstruktiometallit. Muovimuot-
timateriaalit
Edeltävät opinnot: Kemia
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
27 h, harjoitustehtävät 12 h ja välikokeet 6 h
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti sekä 
harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 0-5

WM2506 Muovitekniikka, 6 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, suun-
nittelu- ja valmistustekniikka, projektiosaami-
nen, taloudellinen osaaminen, ihmisten ja asi-
oiden johtaminen, itseohjautuvuus ja jatkuva 
kehittyminen
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Osaamistavoitteet: Perusteet seuraavista 
osioista: Muovien yleisimmät työstömenetel-
mät, muovimateriaalit
Keskeinen sisältö: Kerta- ja kestomuovit, 
amorfiset ja osakiteiset muovit, ruiskuvalu, 
lämpömuovaus, ekstruusio, puhallusmuovaus, 
rotaatiovalu, laminointi, muotin osat, muotti-
tyypit
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja 30h, laboratoriotöitä 60h
Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tentti-
kertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen 
tekniikan yleisinä tenttipäivinä. Hyväksytysti 
suoritetut laboratoriotyöt sekä työraportit pa-
kollisia. Laboratoriotöiden raporttien palautus 
viimeistään 1 kk opintojakson päättymisen jäl-
keen.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2741 Statiikka, 6 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistustek-
niikka, systemaattinen ajattelutapa
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 hKontaktiopetus, 
harjoitukset 40 hOppimistehtävät 70 hArviointi 
ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0-5

WK2742 Sähkötekniikka, 3 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, projektiosaaminen, itseohjautuvuus 
ja jatkuva kehittyminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
keskeiset sähkön käytön periaatteet ja lait-
teet sekä sähkötyöturvallisuuden merkityksen 
teollisuuden sekä kiinteistöjen sähkö- ja auto-
maatiojärjestelmien rakentamisessa ja ylläpi-
dossa.
Keskeinen sisältö: Sähkötekniikan perus-
teet, sähkön tuottamisen ja jakelujärjestelmi-
en periaatteet, sähkön käyttö teollisuudessa ja 
kiinteistöissä.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 20h, harjoitukset 18h, itsenäinen tie-
donhankinta ja oppiaineistoihin perehtyminen 
36h, välikokeet 4h, arviointi ja palaute 2h.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti
Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu, 
arvosana 1 - 5

WK2502 Tekninen piirustus I, 4 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, projektiosaaminen, tiedon hankki-
minen, käsittely ja jakaminen
Osaamistavoitteet: Opiskella tekniikan alan 
”ammattikielen” - teknisen piirtämisen periaat-
teet ja käytäntöön soveltamisen alkeet sekä 
oppia standardoinnin merkitys ja standardien 
käyttöä
Keskeinen sisältö: 1) Tekniset piirustukset, 
tuotanto ja piirustusten ryhmittely2) Standar-
dointi3) Piirtämisvälineet ja tarvikkeet4) Vii-
vat ja tekstit5) Mittakaavat6) Kuvausmenetel-
mät7) Kohtisuorat projektiot8) Leikkaukset9) 
Mitoitus10) Kierteet, ruuvit, mutterit, jouset11) 
Pinnankarheus ja pintamerkit12) Toleranssit ja 
sovitteet13) Geometriset toleranssit14) Hitsa-
usmerkinnät15) Kokoonpanopiirustukset16) 
Kaaviopiirustukset
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Koko-
naistyömäärä n. 160 tuntia, josta lähiopetusta 
ja harjoituksia 66 tuntia. Itsenäistä opiskelua 
ja harjoitustöiden tekemistä n. 100 tuntia.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti hy-
väksytysti suoritettuna sekä harjoitustyöt hy-
väksytysti suoritettuinaja annetussa aikatau-
lussa palautettuina.
Arviointiasteikko: 0...5

WM2585 Tekninen piirustus II, 3 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, itseohjautuvuus ja jatkuva kehitty-
minen, systemaattinen ajattelutapa
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 piirrepohjaine
n,parametrinen suunnitteluohjelmisto. Sisältö: 
-Pro/E -perusteet +3D-mallit +kokoonpanot 
+2D-piirustukset -osapiirustukset -kokoonpa-
nopiirustukset 
Edeltävät opinnot: Tekninen piirustus 
wmns05
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: -harjoitustyöt:kurssin 
suorittamiseksi oppilaan tulee tehdä 80% tun-
nilla annetusista harjoituksista-välikoe
Arviointiasteikko: 0-5
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WK2512 Teollisuustalous, 4 op

Osaamisalueet: Projektiosaaminen, taloudel-
linen osaaminen, ihmisten ja asioiden johtami-
nen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee teol-
lisuusyrityksen keskeiset toiminnot ja niiden 
merkityksen, tuntee oman yritystoiminnan 
aloittamiseen liittyvät vaatimukset ja toimen-
piteet sekä käytännön mahdollisuudet oman 
yristystoiminnan käynnistämiseen opintojen 
aikana 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: Luen-
toja ja lähitunteja 60 h, etä- ja kotityötä 45 h.
Arviointiperusteet: 2 välikoetta, harjoitus-
työt ja etätehtävät, tarvittaessa tentti
Arviointiasteikko: 0-5

WK2752 Valmistustekniikka, 6 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, suun-
nittelu- ja valmistustekniikka, tiedon hankki-
minen, käsittely ja jakaminen, taloudellinen 
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

WK2514 Yritystalous, 3 op

Osaamisalueet: Projektiosaaminen, taloudel-
linen osaaminen, ihmisten ja asioiden johtami-
nen
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 ul-
koisen laskentatoimen perusteet, investointien 
laskentamenetelmät, kustannukset ja hinnoit-
telu.
Edeltävät opinnot: Teollisuustalouden perus-
teet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hitunteja 44 h, itsenäistä opiskelua ja harjoi-
tustöitä 36 h.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 2 
välikoetta ja harjoitustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2553 3D-mallinnus (Pro E), 4 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, projektiosaaminen, itseohjautuvuus 
ja jatkuva kehittyminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kurssin 
suoritetuaan käyttää Pro/Engineer mallinnus 
ohjelmistoa. Hän hallitsee tilavuus-mallinnuk-
sen, kokoonpanojen ja piirrusten luomisen.
Keskeinen sisältö: Tilavuusmallintaminen -in-
sinöörityökalut (viisteet/reiät/leikkaukset/pyö-
ristykset jne) *piirustukset -kuvannot -mitoi-
tus -pintamerkit -hitsausmerkit -toleranssit 
-kokoonpanopiirustukset -osaluettelot *ko-
koonpanot -visualisointi
Edeltävät opinnot: tekninen piirustus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opetta-
jan luennot ja henkilökohtaiset harjoitukset.
Arviointiperusteet: -harjoitustyöt:kurssin 
suorittamiseksi oppilaan tulee tehdä 80% tun-
nilla annetusista harjoituksista-välikoe 
Arviointiasteikko: 0-5

WK2560 Laatutekniikka, 4 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistustek-
niikka, projektiosaaminen, taloudellinen osaa-
minen
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: 
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Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 60h, harjoitustyöt ja muu itsenäinen 
opiskelu 55h.
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0-5

WM2726 Mittaustekniikka, 3 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, itseohjautuvuus ja jatkuva kehitty-
minen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yleisim-
pien konepajateollisuuden mittausvälineiden ja 
koordinaattimittauskoneen käytön sekä tietää 
niiden käyttömahdollisuudet.
Keskeinen sisältö: Pituuden-, kulman-, ja pin-
nankarheuden mittaus, geometristen toleranssi-
en mittaus, koordinaattimittauskoneella mittaus.
Edeltävät opinnot: Edeltävät opinnot: 
WK2752 Valmistustekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot,harjoitukset
Arviointiperusteet: Läpäistyt välikokeet tai 
tentti. Ajoissa hyväksytysti suoritetut harjoi-
tukset.
Arviointiasteikko: 1-5

WM2227 Muotin valmistus, 3 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, suun-
nittelu- ja valmistustekniikka, tiedon hankki-
minen, käsittely ja jakaminen, taloudellinen 
osaaminen, ihmisten ja asioiden johtaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ruisku-
valumuotin valmistuksessa yleisemmin käy-
tetyt valmistusmenetelmät ja hän osaa valita 
oikean valmistusmenetelmän muotin eri osille.
Kurssilla perehdytään myös muottiprojektin 
hallintaan ja aikataulutukseen.
Keskeinen sisältö: Kurssilla käydään läpi 
seuraavat valmistusmenetelmät:-poraukset-
jyrsintä-suurnopeuskoneistus-kipinätyöstö-
lankasahaus-hionta-kiillotus
Edeltävät opinnot: muottisuunnittelu 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitustyöt
Arviointiperusteet: Kokeet, harjoitustyöt ja 
tentit
Arviointiasteikko: 1-5

WM2930 Muottisuunnittelu I, 3 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistustek-
niikka, tiedon hankkiminen, käsittely ja jakami-
nen, taloudellinen osaaminen, ihmisten ja asioi-
den johtaminen, systemaattinen ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee ruis-
kuvalumuotin suunnittelun perusteet

Keskeinen sisältö: Kurssilla opetellaan suun-
nittelemaan seuraavat asiat:-syöttökanavisto-
jakotaso-ulostyöntö-jäähdytys
Edeltävät opinnot: WMN2259
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitustyöt
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti sekä 
harjoitustöiden arviointi
Arviointiasteikko: 1-5

WM2552 Muovimateriaalit, 4 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, projek-
tiosaaminen, tiedon hankkiminen, käsittely ja 
jakaminen, taloudellinen osaaminen, itseoh-
jautuvuus ja jatkuva kehittyminen
Osaamistavoitteet: Perehdytään muovima-
teriaalien sisäiseen rakenteeseen, lisäaineis-
tukseen, muovimateriaalien ominaisuuksiin ja 
testaukseen, käyttösovelluksiin ja materiaalin 
valintaan
Keskeinen sisältö: Polymeerin rakenne, lisä-
aineet, ominaisuudet ja testaus, muovimateri-
aalit, muovikappaleen mekaaninen käyttäyty-
minen
Edeltävät opinnot: WM2506 Muovitekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-
ja 50hLaboratoriotöitä 10 h
Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tentti-
kertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen 
yleisinä tekniikan tenttipäivinä sekä hyväksy-
tysti suoritetut laboratoriotyöt palautettuna 
viimeistään 1 kk kuluessa opintojakson päät-
tymisen jälkeen
Arviointiasteikko: 1-5

WM2556 Muovituotteen suunnittelu, 
4 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, projektiosaaminen, tiedon hankki-
minen, käsittely ja jakaminen, taloudellinen 
osaaminen, ihmisten ja asioiden johtaminen, 
systemaattinen ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Opiskelijan tulee hahmot-
taa muovituotteen yleiset suunnitteluohjeet, 
muotoilun perusteet sekä muovien työstön ja 
työkalunvalmistuksen vaatimukset tuotesuun-
nittelulle.
Keskeinen sisältö: Yleiset ohjeet, valmistet-
tavuuden ja kokoonpanon vaatimukset, tole-
ranssit, jälkikäsittelyt, materiaalinvalinta
Edeltävät opinnot: Muovitekniikka WM2506
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 24h, ryhmätyöt, etätehtävät
Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tentti-
kertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen 
tekniikan yleisinä tenttipäivinä. Hyväksytysti 
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suoritetut ryhmätyöt ja etätehtävät pakollisia. 
Etätöitten palautus viimeistään 1 kk opintojak-
son päättymisen jälkeen.
Arviointiasteikko: 0-5

WM2554 Muovituotteen valmistus, 4 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, suun-
nittelu- ja valmistustekniikka, tiedon hankki-
minen, käsittely ja jakaminen, taloudellinen 
osaaminen, ihmisten ja asioiden johtaminen, 
kansainvälisen toiminnan valmiudet
Osaamistavoitteet: Perehdytään muovituot-
teen valmistusmenetelmiin, niiden jälkikäsitte-
lyyn sekä valmistusmenetelmiin liittyvään ma-
teriaalitekniikkaan
Keskeinen sisältö: Ekstruusio, puhallusmuo-
vaus, jälkäsittely ja muovikomposiitit
Edeltävät opinnot: WM2506 Muovitekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-
ja 50hLaboratoriotöitä 10h
Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tentti-
kertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen 
tekniikan yleisinä tenttipäivinä sekä hyväksy-
tysti suoritetut laboratoriotyöt palautettuna 
viimeistään 1 kk kuluessa opintojakson päät-
tymisen jälkeen
Arviointiasteikko: 1-5

WM2562 Reologia, 3 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, suun-
nittelu- ja valmistustekniikka, tiedon hankki-
minen, käsittely ja jakaminen, itseohjautuvuus 
ja jatkuva kehittyminen
Osaamistavoitteet: Perehdytään muovisulan 
virtauskäyttäytymiseen sekä virtausominai-
suuksien testaukseen
Keskeinen sisältö: Leikkausviskositeetti, 
leikkausviskositeetin mittaus, viskoelastisuus, 
normaalijännitykset, venytysviskositeetti, po-
lymeerien reologia
Edeltävät opinnot: WM2552 Muovimateriaalit
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-
ja 35hLaboratoriotöitä 10h
Arviointiperusteet: Välikoe tai 2 tenttikertaa 
heti opintojakson päättymisen jälkeen tekniikan 
yleisinä tenttipäivinä sekä hyväksytysti suori-
tettujen laboratoriotöiden palautus viimeistään 
1 kk opintojakson päättymisen jälkeen
Arviointiasteikko: 1-5

WM2558 Ruiskuvalu, 3 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, suun-
nittelu- ja valmistustekniikka, tiedon hankki-
minen, käsittely ja jakaminen, taloudellinen 
osaaminen, ihmisten ja asioiden johtaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee suur-
sarjatuotannon asettamat vaatimukset ruisku-
valutuotteen valmistukselle.
Keskeinen sisältö: Ruiskuvalukoneet, ympä-
ristölaitteet, prosessi, laatu, jälkikäsittelyt
Edeltävät opinnot: WM2556 Muovituotteen 
valmistus, WM2730 Muovilaboratoriot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 35h, ryhmätyöt 10h
Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tentti-
kertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen 
tekniikan yleisinä tenttipäivinä. Hyväksytysti 
suoritetut ryhmätyöt pakollisia.
Arviointiasteikko: 0-5

WM2550 Tuotantoautomaatio 1, 5 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka, projektiosaaminen, tiedon hankki-
minen, käsittely ja jakaminen, systemaattinen 
ajattelutapa
Osaamistavoitteet: Perehdytään yleisimpiin 
automaatiolaitteisiin, niitten ohjaukseen ja liit-
tymäpintoihin. Opiskelija osaa suunnitella pie-
niä ohjauksia.
Keskeinen sisältö: Tyypilliset automatisoin-
tikohteet tuotannossa, kappaleenkäsittelylait-
teet, anturointi, kappaleiden tunnistaminen ja 
asemointi, looginen ohjaus.
Edeltävät opinnot: WM2556 Muovituotteen 
valmistus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 51h, ryhmätyöt 14h, etätyöt 10h
Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tentti-
kertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen 
tekniikan yleisinä tenttipäivinä. Hyväksytysti 
suoritetut ryhmätyöt ja etätehtävät pakollisia. 
Etätöitten palautus viimeistään 1 kk opintojak-
son päättymisen jälkeen.
Arviointiasteikko: 0-5

VALINNAISET OPINNOT

WK2706 Elektroniikka, 3 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, projek-
tiosaaminen
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.
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Edeltävät opinnot: WK2742 Sähkötekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot ja laskuharjoitukset 30 h, laborato-
rioharjoitukset 12 h, arviointi 3 h, itsenäinen 
työskentely 35 h.
Arviointiperusteet: Loppukoe tai tentti ja la-
boratoriotyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2721 Logistiikka, 3 op

Osaamisalueet: Projektiosaaminen, taloudel-
linen osaaminen
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: Aloi-
tusluennot, etätehtävät/ryhmätyöt ja niiden 
esittelyt, itseopiskelupaketti.Lähitunteja 28 h, 
itsenäistä opiskelua ja harjoitustöitä 52 h.
Arviointiperusteet: Harjoitus/etätyöt tehty-
nä hyväksytystiLoppukoe
Arviointiasteikko: 0-5

WM2310 Muovikomposiitit, 3 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, tiedon 
hankkiminen, käsittely ja jakaminen
Osaamistavoitteet: Perehdytään muovikom-
posiittituotteiden valmistustekniikoihin, niihin 
liittyvään materiaalitekniikkaan sekä laminaa-
tin mekaaniseen käyttäytymiseen
Keskeinen sisältö: Hartsit, lujitteet, puolival-
misteet, laminointi, kelaus, pultruusio,RTM, 
RIM, puristusmenetelmät ja kerroslevyt
Edeltävät opinnot: WM2554 Muovituotteen 
valmistus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-
ja 30hLaboratoriotöitä 10h
Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tentti-
kertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen 
tekniikan yleisinä tenttipäivinä sekä hyväksy-
tysti suoritetut laboratoriotyöt palautettuna 
viimeistään 1 kk päästä opintojakson päätty-
misen jälkeen
Arviointiasteikko: 1-5

WM2576 Muovi-innovaatiot, 3 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, kan-
sainvälisen toiminnan valmiudet

Osaamistavoitteet: Tutustuttaa opiskelija 
alan uusimpiin innovaatioihin ja kehitystren-
deihin.
Keskeinen sisältö: Luovuutta lisäävät muo-
vialan innovaatiot. Alan uusimpiin materiaalei-
hin ja valmistusprosesseihin.
Edeltävät opinnot: Muovitekniikan perus-
kurssit
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Analyyttinen monimuoto-opetus, referaatit ja 
esittelyt
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustehtävät
Arviointiasteikko: 0-5

WM2578 Muovikemia, 3 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia, talou-
dellinen osaaminen, itseohjautuvuus ja jatku-
va kehittyminen
Osaamistavoitteet: Polymeerien ja muovien 
kemian syventävä kurssi. Tavoitteena oppia 
hyödyntämään kemiallisia analyysimentelmiä 
tuotannon ongelmien ratkaisussa.
Keskeinen sisältö: Polymerointitekniikat, po-
lymeerien kemialliset rakenteet suhteessa po-
lymeerien ominaisuuksiin, muovien apu-,
täyte- ja lujiteaineiden toiminnan kemiaa, 
muovien analytiikan teoriaa
Edeltävät opinnot: kemia, muovimateriaalit
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-
ja 25 h, harjoituksia 20 h
Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tentti-
kertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen 
yleisinä tekniikan tenttipäivinä sekä hyväksy-
tysti suoritetut laboratoriotyöt palautettuna 
viimeistään 1 kk kuluessa opintojakson päät-
tymisen jälkeen
Arviointiasteikko: 0-5

WM2564 Muottisuunnittelu 2, 5 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee ruis-
kuvalumuotin suunnittelun nykyaikaikaisella 
3d-suunnittelu järjestelmällä (Pro/Engineer).
Keskeinen sisältö: Kurssilla perehdytään 
muottiprojektin seuraaviin osa-alueisiin:-
muovitutteen tarkastus-jakotason suunniite-
lu-muotin jakaminen osiin-muottisuunnittelu 
standardiosilla-dokumentointi (piirustukset)
Edeltävät opinnot: muottisuunnittelu 1 
wm2930
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: harjoitustyöt ja välikoe
Arviointiasteikko: 1-5

334

WM2257 Ohutlevytekniikka, 3 op

Osaamisalueet: materiaaliteknologia
Osaamistavoitteet: Ohutlevyvalmistuspro-
sessin: meistotekniikan, pintakäsittelyjen, 
muovin ja metallin yhdistämisen ja valmisteta-
vuuden ymmärtäminen.
Keskeinen sisältö:  Ohutlevytekniikka yleen-
sä, meistotekniikka, työkalutekniikka, pintakä-
sittelyt, muovin ja metallin yhdistäminen
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset
Arviointiperusteet: välikokeet, tentit ja har-
joitustyöt
Arviointiasteikko: 1-5

WM2572 Projektin suunnittelu ja 
ohjaus, 3 op

Osaamisalueet: Projektiosaaminen, ihmisten 
ja asioiden johtaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu käy-
tännössä projektityön vaatimuksiin. Työn sisäl-
tö on muovitekniikan ydinaiheita, sisältö vaih-
telee vuosittain.
Keskeinen sisältö: Projektityön ja ryhmässä 
työskentelyn perusteet, projektia tukevat lu-
ennot
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 9-18h, ryhmätyöt 27-36h
Arviointiperusteet: Opiskelijat päättävät 
kurssin alussa
Arviointiasteikko: 0-5

WM2586 Project Studies, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa doku-
mentoida projektin riittävällä tarkkuudella. 
Opiskelija osaa esittää projektin tärkeimmät 
asiat selkeästi. Tekniset tavoitteet määräyty-
vät projektin sisällön perusteella.
Keskeinen sisältö: Opiskelija on tehnyt yri-
tysprojektin, jonka hän dokumentoi ja esittää 
projektin pääpiirteet ja opitut asiat muille opis-
kelijoille. Projektin pääkielenä on englanti.
Arviointiperusteet: Projektin suoritus, lop-
putulos, dokumentointi ja esitys.
Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty. Hy-
väksytty arvosana edellyttää vähintään hyvää 
osaamisen tasoa.

WM2573 Tekninen dokumentointi, 3 op

Osaamisalueet: 
Keskeinen sisältö: Opiskelija on tehnyt yri-

tysprojektin joka liittyy tekniseen dokumen-
tointiin mekaniikkasuunnittelussa.
Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty.

WM2574 Teollisten 
investointien suunnittelu, 4 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistustek-
niikka, taloudellinen osaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee teol-
lisuusyrityksen investointitoiminnan periaat-
teet, osaa laatia tuotannon layoutsuunnitelmia, 
osaa tehdä investointilaskelmia ja teknis-talo-
udellisia vertailuja, tuntee teollisuusprojektien 
suunnittelun ja toteutuksen periaatteet
Keskeinen sisältö: Yrityssuunnittelu ja inves-
toinnit. Yrityksen investointipolitiikka, tuotanto-
tavat ja layoutsuunnittelu, investointilaskelmat 
ja vaihtoehtojen arviointi, projektitekniikka, 
hankintasopimukset
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, suurehko harjoitustyö, laskuharjoituksia
Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tentti-
kertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen 
yleisinä tekniikan tenttipäivinä sekä hyväksy-
tysti suoritetut laboratoriotyöt palautettuna 
viimeistään 1 kk kuluessa opintojakson päät-
tymisen jälkeen
Arviointiasteikko: 0-5

WM2566 Tuotantoautomaatio 2, 4 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu käy-
tännön esimerkkeihin tuotantoautomaation so-
velluksista
Keskeinen sisältö: Esimerkkikohteet; meka-
niikka, anturointi, logiikka, ohjelmointi
Edeltävät opinnot: WM2550 Tuotantoauto-
maatio 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 9h, ryhmätyöt 51h
Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tentti-
kertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen 
tekniikan yleisinä tenttipäivinä. Hyväksytysti 
suoritetut ryhmätyöt pakollisia.
Arviointiasteikko: 0-5

WK2747 Tuotannonohjaus, 3 op

Osaamisalueet: Suunnittelu- ja valmistus-
tekniikka
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kappa-
letavaratuotannon materiaalivirran ja valmis-
tuksen informaation kulun ohjauksen perustek-
niikat, pystyy suunnittelemaan valmistuksen 
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läpimenon ja materiaalivirran optimoinnin sekä 
kehittämään tuotannon ohjausta.
Keskeinen sisältö: Tuotannonohjauksen ta-
voitteet, ohjattavuus, läpäisy-aika ja kuormitta-
minen, työvaiheitten optimaalinen ajoittaminen, 
relaatiotieto-kantaohjelmistojen soveltaminen 
ajoitus ja kuormitustoimintaan, materiaalintar-
velaskenta, taloudellinen varastointi, varasto-
jenohjaus, tuotannonohjauksen kehittäminen, 
tuotantotietojen keruun ATK-järjestelmät.
Arviointiasteikko: 0-5

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

Osaamisalueet: Tiedon hankkiminen, käsit-
tely ja jakaminen, 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: Lä-
hityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja 
itseopiskelu 27 tuntia.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähi- ja etä työskentelyyn. Tentti.
Arviointiasteikko: 0 - 5

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

Osaamisalueet: Tiedon hankkiminen, käsit-
tely ja jakaminen, 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 tie-
dot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja 
itseopiskelu 27 tuntia.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti.
Arviointiasteikko: 0 - 5

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

Osaamisalueet: Kansainvälisen toiminnan 
valmiudet, itseohjautuvuus ja jatkuva kehitty-
minen
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 kulkuvälineilä, 
ytiryksen esittely jne.
Edeltävät opinnot: Saksa II tai vastaavat tie-
dot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja 
itseopiskelu 27 tuntia.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti
Arviointiasteikko: 0 - 5
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Insinööri (AMK), 240 op

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opis-
kelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon mu-
kaisesti laaja-alaiset valmiudet toimia raken-
nusalan ammateissa tai yrittäjänä. Työtehtävät 
voivat olla myynnin, tuotannon, suunnittelun, 
tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen 
jne. asiantuntijatehtäviä niin kotimaassa kuin 
ulkomailla. Talonrakennustekniikan insinöörit 
sijoittuvat yksityisellä sektorilla suunnittelu-
toimistojen, rakennusliikkeiden, rakennusaine-
teollisuuden ja rakennusainekaupan palve-
lukseen. Julkisen hallinnon osalta työtehtäviä 
löytyy valtion kiinteistöhallinnon ja kuntien 
teknisten virastojen ja toimistojen palveluk-
sessa. Työpaikkoja on tarjolla myös opetuksen 
ja tutkimuksen parissa. Rakennusinsinöörin 
kansainväliset tehtävät liittyvät usein raken-
nusliikkeiden, rakennusmateriaaliteollisuuden 
ja suunnittelutoimistojen projektivientiin. Ko-
kemuksen karttuessa rakennusinsinöörin työ 
voi jatkua myös yrittäjänä omassa suunnitte-
lu-, urakointi- tai tehdasyrityksessä.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen ajoituksen lähtökohtana on neljä 
vuotta kestävät kokopäivätoimiset opinnot. 
Tällöin opiskelija suorittaa keskimäärin 60 
opintopistettä vuodessa. 

Perusopinnot
Perusopinnoilla rakennetaan edellytykset insi-
nööritieteiden soveltamiselle ja ammatillisille 
opinnoille. Perusopinnot ovat tuotantopainot-
teisessa tutkinnossa hieman suppeammat, kun 
taas työpaikkaopintoja on vastaavasti enem-
män.
 
Ammattiopinnot
Ammattiaineopinnot koostuvat kaikille suun-
tautumisvaihtoehdoille yhteisistä pakollisista 
ammattiaineiden perusopinnoista ja suuntau-
tumisvaihtoehtokohtaisista syventävistä am-
mattiopinnoista. 

Vapaasti valinnaiset opinnot
Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi va-
lita mistä tahansa vähintään ammattikorkea-
koulutasoisesta oppilaitoksesta. 

Harjoittelu
Harjoittelun määrä on 30 op. Harjoittelu muo-
dostuu lukuvuosien välisinä aikoina tapahtu-
vasta ohjatusta harjoittelusta, jossa pereh-
dytään tulevan ammattialan työympäristöön, 
sekä ammattiharjoittelusta, jossa pyritään 
perehtymään insinöörin ammatissa tarvitta-
viin valmiuksiin. Harjoittelujakson aikana teh-
dään jaksoraportit, kehityskeskustelu ja lop-
puraportti. Kaikille harjoittelijoille määrätään 
ohjatun harjoittelun aikana ohjaaja koulutus-
ohjelmasta.Harjoittelu ulkomailla on erittäin 
suositeltavaa, koska se luo pohjan kielitaidolle 
ja auttaa ymmärtämään kulttuurieroja. Vaik-
ka harjoittelupaikan etsiminen on ensisijaisesti 
opiskelijan oma tehtävä, niin harjoittelupaik-
kojen etsinnässä auttavat koulutusohjelma-
johtaja, tekniikan harjoitteluinsinööri ja amk:
n rekrytointipalvelu. 

Opinnäytetyö
Insinööri (AMK) -tutkinnon vaatimuksiin olen-
naisena osana kuuluu opinnäytetyö, josta on 
tarkemmat määräykset tutkintosäännössä. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia yh-
dyssiltana teoreettisen opiskelun ja käytännön 
työelämän välillä.

Opiskelijaohjaus ja arviointi
Opiskelun tavoite on, että opiskelijasta tulee 
asiat hallitseva asiantuntija teollisuuden ja yh-
teiskunnan tehtäviin. Ohjauksella pyritään aut-
tamaan opiskelijaa pääsemään tähän. Opiskeli-
jaa pyritään tukemaan ja ohjaamaan ja hänelle 
pyritään rakentaa sellainen oppimisympäristö, 
jossa opiskelijasta kehittyy oppimisen taitoja 
omaava sekä näitä taitoja kehittämään pystyvä 
henkilö. Jokaisella opintojaksolla on määritelty 
ohjaukseen ja arviointiin liittyvät periaatteet ja 
toimintatavat, joilla varmistetaan opiskelijan ja 
opettajan yhteistyö.

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
Opiskelijoiden antama palaute koostuu joka-
vuotisesta Opala-palautejärjestelmän tiedoista, 
opintojaksokohtaisesta palautteen antamises-
ta sekä opiskelijoiden vapaasta palautteesta. 
Opala-palautteet käsitellään koulutusohjelman 
kokouksissa ja sen jälkeen vastanneiden ryh-
mien kanssa. Opintojaksopalautetta opettajat 
käsittelevät opintojaksokohtaisesti ja huomioi-
vat palautteen opintojakson seuraavan toteu-
tuksen yhteydessä.

Rakennustekniikan koulutusohjelma
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