
Edeltävät opinnot: Saksa I tai vastaavat tiedot.
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

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
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

WP1953 Ruotsin kertauskurssi 
tekniikassa, 2 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoittee-
na on ruotsin kielioppirakenteiden ja suullisten 
perusviestintätilanteiden kertaus sekä johdan-
to ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoi-
hin.
Keskeinen sisältö: Opintojaksoon sisältyy 
kielen rakenteiden kertaus sekä ammattikor-
keakoulua ja työelämää käsitteleviä aiheita 
suullisesti ja kirjallisesti. Opintojaksolla pohdi-
taan myös oppimaan oppimista ja erilaisia ta-
poja kieltenopiskeluun.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai am-
matillinen tutkinto
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset 
30h Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankin-
ta 10h Oppimisaineistoihin perehtyminen 6 h 
Oppimisen ohjaus 4h Arvointi ja palaute 4h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen; läsnäolovaatimus 80%. 
Portfolio Suullinen koe
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty
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Suoritettava tutkinto

Insinööri (AMK), 240 op

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Sähkötekniikan opinnoissa korostuu työelämä-
lähtöisyys, joka taataan 60 op mittaisella työ-
elämän kanssa yhteistyössä tehtävällä projek-
ti- ja harjoittelujaksolla. Koulutuksen yleisenä 
tavoitteena on kouluttaa sähköalan esimies- ja 
asiantuntijatehtäviin ammattilaisia kansallisten 
ja kansainvälisten työmarkkinoiden muuttu-
viin tarpeisiin. Valmistuneet insinöörit toimivat 
teollisuuden, elinkeinoelämän ja julkishallin-
non suunnittelu-, myynti-, tuotannon johto-, 
esimies- ja asiantuntijatehtävissä tai itsenäisi-
nä yrittäjinä. Työmarkkinatutkimusten mukaan 
sähköalan tutkinnon suorittaneilla on käytän-
nössä kaikilla koulutusta vastaava työpaikka. 
Koulutuksen yhteistyökumppaneina toimivat 
mm. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Enerke Oy.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen ajoituksen lähtökohtana on neljä vuotta 
kestävät kokopäivätoimiset opinnot. Tällöin opis-
kelija suorittaa keskimäärin 60 op vuodessa.

Opintojen rakenne
Jokainen opiskelija tekee oman henkilökohtai-
sen opintosuunnitelman, HOPS:in. Sen suunnit-
telemisen helpottamiseksi opinnot on ryhmitelty 
seuraavasti: perusopinnot 60 op, ammattiopin-
not 90 op, vapaasti valittavat opinnot 15 op, 
opinnäytetyö 15 op, työharjoittelu 60 op 
Vapaasti valittaviin opintoihin kannattaa sisäl-
lyttää opintokokonaisuus jostain toisesta suun-
tautumisvaihtoehdosta tai koulutusohjelmasta.  
Erityisen hyvin sähkötekniikan insinöörin tut-
kintoon soveltuvat automaatiotekniikan tai tur-
vallisuustekniikan opinnot.
Ohjatun työharjoittelun kesto on vähintään 40 viik-
koa. Pieni osa siitä suoritetaan jo 1. opiskeluvuonna. 
Enemmän sille on varattu aikaa toisen ja kolmannen 
opintovuoden kevätlukukausina ja kesinä.
Opinnäytetyö ajoittuu opiskelun loppuvaiheeseen. 
Siinä opiskelija toteuttaa itsenäisesti kehittämis-
hankkeen omalta ammattialueeltaan. Suurin osa 
sähkötekniikan opinnäytetöistä tehdään yrityksille.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana suo-
ritetaan yhteiset opinnot, jotka muodostuvat 
luonnontieteellisistä ja teknisistä perusopin-

noista, sähkötekniikan ammattiopinnoista sekä 
kieli- ja viestintäopinnoista. Kolmantena ja 
neljäntenä vuonna opiskelija syventää sähkö-
tekniikan osaamistaan ja laajentaa sitä toiselle 
tekniikan alalle tai liiketalouteen. Monipuoliset 
opetusmenetelmät tukevat erilaisia oppimis-
tyylejä. Opintojen alussa opintojaksot toteu-
tetaan luentoina ja ohjattuina harjoituksina. 
Opintojen edetessä projektioppimisen osuus 
kasvaa, samoin lisääntyy itsenäisesti suoritet-
tavien laboratoriotöiden osuus.

Opiskelijaohjaus ja arviointi
Yleisessä opiskelijaohjauksessa ja opintojen 
edistymisen seurannassa noudatetaan AMK:
n yleisesti hyväksymää HOPSnettiin rakennet-
tua prosessimallia, joka pohjautuu opiskelijan 
vuosittaiseen itsearviointiin ja kehityskeskus-
teluun. Sen lisäksi jokaisella opintojaksolla on 
määritelty ohjaukseen ja arviointiin liittyvät 
periaatteet ja toimintatavat, joilla varmiste-
taan opiskelijan ja opettajan yhteistyö.

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
1. VUOSI - OPALA, tulokysely, palautekes-
kustelut opiskelijoiden kanssa - Ryhmän pa-
lautekeskustelu koko lukuvuoden toiminnasta 
yhdessä kaikkien opettajien kanssa - Opin-
tojaksopalautteen käsittely, opettajien kehi-
tyskeskustelut 2. VUOSI - OPALA, yleiskyse-
ly, palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa 
- Ryhmän palautekeskustelu koko lukuvuoden 
toiminnasta yhdessä kaikkien opettajien kans-
sa - Opintojaksopalautteen käsittely, opettajien 
kehityskeskustelut 3. VUOSI - OPALA, tavoitep-
rofiili, palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa 
- Ryhmän palautekeskustelu koko lukuvuoden 
toiminnasta yhdessä kaikkien opettajien kans-
sa - Opintojaksopalautteen käsittely, opettajien 
kehityskeskustelut 4. VUOSI - OPALA, lähtöky-
sely - Ryhmän palautekeskustelu koko opiske-
lujen aikaisesta toiminnasta yhdessä kaikkien 
opettajien kanssa - Opintojaksopalautteen kä-
sittely, opettajien kehityskeskustelut

Suuntautumisvaihtoehdot / valinnaiset opinnot
Valinnaisten opintojen tarjonta tehdään vuosit-
tain yhteistyössä opiskelijoiden kanssa siten, 
että ne ovat tarjolla lähinnä 3. ja 4. vuoden 
opiskelijoille. Tietotekniikan koulutusohjelman 
tarjonnasta sovitetaan myös opintojaksoja ai-
kataulullisesti sopivaksi sähkötekniikan opiske-
lijoille. Esimerkiksi automaatiotekniikka, yrittä-
jyysopinnot ja turvallisuustekniikka soveltuvat 
hyvin sähköinsinöörin tutkinnon osaksi.

Sähkötekniikan koulutusohjelma
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT        35     16     3       6
Yhteiset perusopinnot     WSP1    
Introduction to Engineering English    WI1971 3   
Engineering Communication     WI1972          3  
Professional Spoken English     WI1973          3  
Technical Reports and Presentations   WI1974         3
IT-Svenska       WT1902          3 
Algebra       WI1961 3   
Lineaarialgebra      WI1962 3   
Differentiaali- ja integraalilaskenta I   WI1963 3   
Differentiaali- ja integraalilaskenta II   WI1964 3   
Sarjat ja funktiomuunnokset    WI1966          4  
Mekaniikka ja termofysiikka     WT1907 4   
Aaltoliike- ja säteilyfysiikka     WI1956          3  
Kemia        WI1905 3   
Opiskelu- ja viestintätaidot     WI1950 3   
Tekniikan viestintä I      WI1959          3  
Tekniikan viestintä II      WI1960         3
Sähkötekniikan perusteet     WT1909 6   
Tietotekniikan perusteet     WT1910 4   
AMMATTIOPINNOT        18     26      25    21
Koulutusohjelmakohtaiset opinnot    WSK1    
Automaation perusteet     WT2022 4   
Digitaalitekniikka      WI2021 3   
Elektroniikka       WS2056          3  
Ohjelmoinnin perusteet     WT2024 5   
Tekninen dokumentointi     WI2015          3  
Yritystalous       WI2056          6  
Yrittäjyysvalmennus      WI2058         3
Johtaminen ja esimiestyö     WT2030         3
Ammatilliset perusopinnot     WSA1    
Virtapiirit       WS2260 6   
Monivaihejärjestelmät     WS2262          4  
Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu   WS2261          4  
Sähkökoneet       WS2263          6  
Ammatilliset jatko-opinnot     WSA2    
Sähköverkkotekniikka     WI2424          3 
Sähköverkkojen suunnittelu     WS2270          5 
Kiinteistöjen jakelutekniikka     WS2271          3 
Kiinteistöjen sähkö- ja tietojärjestelmät   WS2272          6 
Tehoelektroniikka ja sähkömoottorikäytöt   WI2421          3 
Sähkötekniikan projektityö     WS2278          5 
Ammatilliset syventävät opinnot    WSA3    
Prosessisähköjärjestelmät     WI2443         3
Rakennus- ja LVI-tekniikka     WS2256         3
Suurjännitetekniikka      WI2442         3
Sähkösuunnittelu- ja toteutusprosessi   WS2053         3
Sähköverkkojen automaatio     WS2280         3
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT     
Valinnaiset opinnot     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT              8       7
Matematiikan perusteet     WT1912 3   
Automaatiotekniikka      WAU1    
Anturitekniikka      WI2102          3 
Automaatiolaitteet      WT2150          5 
Ohjaus ja säätö      WT2154          3 
Automaatiotekniikan laboratoriotyöt   WT2167          5 
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
Turvallisuustekniikka      WTTU1    
Riskienhallinta      WI3502         4
Yritysturvallisuus      WI3504          4  
Toimitilaturvallisuus      WI3508          4 
Turvallisuustekniikan laboratoriotyöt   WI3510          4 
Kieliopinnot       WSV1    
Ruotsin kertauskurssi tekniikassa    WP1953          2  
Saksa I (2. vieras kieli)     WP1942          3  
Saksa II (2. vieras kieli)     WP1944          3  
HARJOITTELU         5       27      28 
Laboratorioharjoittelu     WSH1    
Sähkötekniikan laboratoriotyöt I    WS2291          7  
Sähkötekniikan laboratoriotyöt II    WS2292          8 
OPINNÄYTETYÖ                15
          58     69     64      49
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PERUSOPINNOT

WI1971 Introduction 
to Engineering English, 3 op

Osaamisalueet: 
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 suullisis-
ta kielenkäyttötilanteista. Opiskelija hallitsee 
oman alansa perussanastoa, 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: Kon-
taktiopetusta(36), oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta (31h), 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

WI1972 Engineering Communication, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy tar-
kemmin oman alansa teknisen kielen rakentei-
siin ja kielenkäyttötilanteisiin. Hän ymmärtää 
oman alansa julkaisúja apuneuvoja käyttäen, 
osaa käyttää teknistä kieltä myös suullisis-
sa tilanteissa, hallitsee vaativampia kieliopin 
rakenteita. Opiskelija osaa kertoa Suomen ja 
oman alansa teollisuudesta, laatia liikekirjeitä 
ja sähköpostiviestejä ja esitellä eri tyyppisiä 
yrityksiä ja organisaatioita. Opiskelija selviytyy 
englanninkielisistä puhelin-ja asiakaspalveluti-
lanteista.
Keskeinen sisältö: Teollisuuden ja yritysten 
esittely,liikekirjeet ja ostoprosessi, puhelin- ja 
sähköpostiviestintä, asiakaspalvelutilanteet.
Suullinen raportointi oman alan aiheesta.
Edeltävät opinnot: WI1971
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 ja kokeet. 
Läsnäolovaatimus 80% kontaktiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5

WI1973 Professional Spoken English, 
3 op

Osaamisalueet: 
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.
Keskeinen sisältö: Kokous- ja neuvottelutai-
dot ja keskeinen terminologia, ammattimessut, 
kulttuurien välinen viestintä, suulliset viestin-
tätilanteet.
Edeltävät opinnot: WI1972
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetusta (45), 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

WI1974 Technical Reports 
and Presentations, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kuvail-
la vaativampaa teknistä prosessia suullisesti, 
ymmärtää aktiivisen kuuntelun merkityksen, 
osaa lukea ja kirjoittaa teknistä ja tieteellistä 
tekstiä, hakea tietoa ja raportoida oman alansa 
aiheesta englanniksi.
Keskeinen sisältö: Prosessikuvaus, aktiivi-
nen kuuntelu, suulliset esitykset, lukuteknii-
kat, tiedonhaku, teknisen ja tieteellisen teks-
tin lukeminen ja kirjoittaminen, opinnäytetyön 
abstrakti, raportointi, vaativampia kielioppira-
kenteita.
Edeltävät opinnot: WI1973
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.
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Arviointiperusteet: Harjoitustyöt ja kokeet. 
Läsnäolovaatimus 80% kontaktiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5

WT1902 IT-Svenska, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toimia 
työhönsä liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa 
viestintätilanteissa, osaa hakea tietoa, käyttää 
alan sanakirjoja,  ymmärtää ja pystyy hyödyn-
tämään työssään oman alansa pohjoismaisia 
lehtiä, verkkosivuja. Hän tuntee pohjoismaisia 
alan yrityksiä, yrityskulttuureja ja saa itsevar-
muutta käyttää ruotsia pohjoismaisissa työti-
lanteissa.
Keskeinen sisältö: Småprat, puhelin-, sähkö-
postiviestintä, asiakaskontaktit, palaverit,oman 
alan pohjoismaisiin yrityksiin tutustuminen, 
omasta työstä, omasta työpaikasta ja sen tuot-
teista ja palveluista kertominen, oman alan sa-
nakirjoihin, ammattikirjallisuuteen, verkkosi-
vuihin perehtyminen, tiedonhankinta ja  tiedon 
referointi.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai am-
matillinen tutkinto.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetusta 36h, oppimistehtävät/itse-
näinen tiedonhankinta 27, oppimisaineistoihin 
perehtyminen 10h, oppimisen ohjaus 4h, arvi-
ointi ja palaute 4h.
Arviointiperusteet: 
Kirjallinen koe 50%, suullinen koe ja suulliset 
esitykset 50%. Läsnäolo 80%.
Arviointiasteikko: 1-5

WI1961 Algebra, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tek-
niikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.
Keskeinen sisältö: Aritmetiikka ja algebran 
perusteet, potenssit, juuret, logaritmit, yhtä-
löt, yhtälöryhmät, trigonometriset funktiot.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja ja harjoituksia 45 tuntia. Etäopiskelua.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti
Arviointiasteikko: 0 - 5

WI1962 Lineaarialgebra, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tek-
niikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.
Keskeinen sisältö: Geometria, vektorilasken-
ta, matriisit, analyyttinen geometria, komplek-
siluvut

Edeltävät opinnot: Algebra
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja ja harjoituksia 45 tuntia.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti.
Arviointiasteikko: 0 - 5

WI1963 Differentiaali- ja 
integraalilaskenta I, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tek-
niikan sovellusten matemaattiseen käsitte-
lyyn.
Keskeinen sisältö: Raja-arvo, jatkuvuus, de-
rivaatta, derivaatan sovelluksia.
Edeltävät opinnot: Edeltävät matematiikan 
kurssit
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja ja harjoituksia 45 tuntia.
Arviointiperusteet: Välikokeet ja etätehtävät 
tai tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

WI1964 Differentiaali- ja 
integraalilaskenta II, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tek-
niikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.
Keskeinen sisältö: Integraalifunktio, määrät-
ty integraali ja integraalin sovellukset. Diffe-
rentiaaliyhtälöt.
Edeltävät opinnot: Edeltävät matematiikan 
kurssit
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-
ja ja harjoituksia 45 tuntia.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti
Arviointiasteikko: 0-5

WI1966 Sarjat ja funktiomuunnokset, 
4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tek-
niikan sovellusten matemaattiseen käsitte-
lyyn.
Keskeinen sisältö: Aritmeettinen ja geomet-
rinen sarja, potenssisarja, Taylorin sarja ja 
Fourier-sarja. Laplace- ja z-muunnos. Diffe-
renssiyhtälöt.
Edeltävät opinnot: Edeltävät matematiikan 
kurssit
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 60h lu-
entoja ja harjoituksia.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti
Arviointiasteikko: 0 - 5
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WT1907 Mekaniikka ja termofysiikka, 
4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia tek-
niikassa sovellettavaa luonnontieteellistä ajat-
telua ja luonnontieteen menetelmiä.
Keskeinen sisältö: 
Opintojakson sisältönä fysiikan teoriasta käsi-
tellään kinematiikkaa, dynamiikkaa, lämpöop-
pia sekä kiinteän olomuodon, neste- ja kaasu-
mekaniikan perusteita.Teoriaopintojen ohella 
tehdään opintojakson aihealueisiin liittyviä la-
boratoriotöitä. Opintojaksossa on koulutusoh-
jelmakohtainen painotus.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teo-
riaopetus luentoina on yhteensä 40 h. Lasku-
harjoitukset on opiskelijakohtaista harjoitusta 
yhteensä 10 h. Laboraatioissa mittaukset ja 
raportointi on pienryhmätyöskentelyä yhteen-
sä 10 h. Etätyö ja sen raportointi on itsenäistä 
työskentelyä.
Arviointiperusteet: Suoritus joko välikokeilla: 
maksimipistemäärä 75p kolmesta välikokeesta 
yhteensä ja lisäksi laskuharjoituspisteitä enin-
tään 9p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät 
ovat 69p=5, 60p=4, 51p=3, 42p=2 ja 33p=1 
sekä lisäksi ehtona on pakollisten laboraati-
oiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen 
tai suoritus lopputentillä: maksimipistemäärä 
25p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät 
ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 
sekä lisäksi ehtona pakollisten laboraatioiden 
ja etätyön hyväksytysti suorittaminen.
Arviointiasteikko: Hyväksytty arvosana 5, 4, 
3, 2 ja 1 sekä hylätty 0.

WI1956 Aaltoliike- ja säteilyfysiikka, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia tek-
niikassa sovellettavaa luonnontieteellistä ajat-
telua ja luonnontieteen menetelmiä.
Keskeinen sisältö: Opintojakson sisältönä 
fysiikan teoriasta käsitellään värähdysliikettä, 
valo- ja aaltoliikeopin sekä fotometrian ja sä-
teilyfysiikan perusteita. Teoriaopintojen ohella 
tehdään opintojakson aihealueisiin liittyviä pa-
kollisia laboratoriotöitä.Opintojaksossa on kou-
lutusohjelmakohtainen painotus.
Edeltävät opinnot: WT1907 ja WT1909
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teo-
riaopetus luentoina yhteensä 25 h. Laskuharjoi-
tukset opiskelijakohtaista harjoitusta yhteensä 
10 h. Laboraatioissa mittaukset ja raportointi 
pien-ryhmätyöskentelyä yhteensä 10 h. Etätyö 

ja sen raportointi on itsenäistä työskentelyä.
Arviointiperusteet: Suoritus joko väliko-
keilla: maksimipistemäärä kahdesta kokeesta 
yhteensä 50p ja lisäksi laskuharjoituspisteitä 
enintään 6p, jolloin arvosanojen alarajapiste-
määrät ovat 46p=5, 40p=4, 34p=3, 28p=2 ja 
22p=1 sekä lisäehtona on pakollisten laboraa-
tioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen 
tai suoritus lopputentillä: maksimipistemäärä 
on 25p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät 
ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 
sekä lisäehtona on pakollisten laboraatioiden 
ja etätyön hyväksytysti suorittaminen.
Arviointiasteikko: Hyväksytty arvosana 5, 4, 
3, 2, 1 ja hylätty (0).

WI1905 Kemia, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ke-
mian peruskäsitteet ja hallitsee kemian kielen 
lukutaidon. Opiskelija osaa soveltaa oppimaan-
sa luonnontiedettä tekniikan sovelluksissa.
Keskeinen sisältö: Aineen rakenne ja olomuo-
dot, sidostyypit, käytetyimpien kemikaalien 
ominaisuudet, ainemäärä, pitoisuuslaskut, ha-
pot, emäkset ja pH:n säätö, sähkökemian pe-
rusteet, sähkökemialliset kennot ja korroosio.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Op-
pitunnit 45h, itsenäinen tiedonhankinta 22h, 
oppiaineistoihin perehtyminen 10h, oppimisen 
ohjaus 2h, arviointi ja palaute 1h.
Arviointiperusteet: välikokeet tai lopputentti 
esim. max 25p, 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2, 
11p=1
Arviointiasteikko: 0-5

WI1950 Opiskelu- ja viestintätaidot, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija tuntee ammattikorkeakoulun opis-
keluympäristönä ja osaa käyttää tehokkaasti 
ammattikorkeakoulun resursseja opiskelus-
saan. Opiskelija osaa laatia opiskelussa ja työ-
elämässä tarvittavia, kieleltään ja ulkoasultaan 
moitteettomia asiakirjoja. Opiskelija tuntee pu-
heviestintätilanteen perustekijät ja osaa suun-
nitella ja toteuttaa erilaisia puheita.
Keskeinen sisältö: Tutustuminen tekniikan 
koulutukseen,  tiloihin ja hallintoon, perehty-
minen insinöörin ammattiin ja ja sen vaatimuk-
siin. Opintosuunnitelman laatiminen. Tieteel-
lis-tekninen kirjoittaminen, asioimiskirjoitus, 
kielenhuolto sekä vaikuttavat ja asiapuheet.
Edeltävät opinnot: Lukio tai vastaavat opin-
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not ammatillisessa oppilaitoksessa.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua
Arviointiperusteet: Osoitettujen tehtävi-
en tekeminen hyväksytysti: henkilökohtainen 
opintosuunnitelma, työnhaun asiakirjat, tieto-
palveluun tutustuminen, referaatti ja liikekir-
jeet. Kirjoitelman, suullisen esityksen ja ko-
keen suorittaminen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: 1 - 5

WI1959 Tekniikan viestintä I, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee työ-
elämätilanteissa tarvittavat taidot. Opiskelija 
haluaa kehittää esiintymis- ja keskustelutai-
tojaan sekä raportointitaitojaan. Hän pystyy 
toimimaan puheenjohtajana niin kokouksissa 
kuin neuvotteluissakin. Opiskelija tuntee sekä 
tehokkaan kirjoittamisen että tieteellisen tutki-
musraportin laatimisen periaatteet.
Keskeinen sisältö: Ryhmätyö-, kokous- ja 
neuvottelutaito; työselostuksia, oman alan tut-
kimusten referointia, raportin laatiminen
Edeltävät opinnot: Opiskelu- ja viestintätaidot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetusta, harjoituksia ja itsenäistä 
opiskelua, yht. 80 t.
Arviointiperusteet: Koe, kirjoitelma, valmis-
teltu puhe-esitys, osoitetut tehtävät ja aktiivi-
nen osallistuminen kontaktiopetukseen.
Arviointiasteikko: 1 - 5

WI1960 Tekniikan viestintä II, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hioo viestinnän 
taitojaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän 
tuntee yhteisöviestinnän periaatteet.  Opiske-
lija perehtyy oman ammattialansa keskeisiin 
tiedonhakumenetelmiin ja tietolähteisiin. Hän 
oppii systemaattisen työskentelytavan ja oppii 
soveltamaan tutkimuksellisia työmenetelmiä.
Keskeinen sisältö: Tutkimusraportointi, tie-
dottaminen ja teknis-tieteellinen kirjoittami-
nen. Seminaariesitelmien suunnitteleminen, 
seuraaminen ja kriittinen analysointi. Tieto-
kannat, hakumenetelmät ja lähdekriittisyys. 
Työprosessin tavoitteenasettelu,  jäsentely, 
suunnittelu ja toteuttaminen. Tekniikan keskei-
siä tutkimusmenetelmiä.
Edeltävät opinnot: Tekniikan viestintä I
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja, ohjattuja harjoitustunteja ja seminaa-
reja 44 t, itsenäistä opiskelua 36 t.
Arviointiperusteet: 
Opinnäytetyösuunnitelma, seminaariesitys, 

osoitetut tehtävät ja aktiivinen osallistuminen 
kontaktitunneille.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty
WT1909 Sähkötekniikan perusteet, 6 op
Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia 
sähköstatiikan, tasavirtapiirien ja elektroniikan 
komponenttien sekä laboraatioiden perusteita.
Keskeinen sisältö: Opintojakson sisältönä fy-
siikan teoriasta käsitellään sähkövaraus, Cou-
lombin laki, staattinen sähkökenttä, potenti-
aali, jännite, kondensaattori ja tasavirtapiirit 
perusteineen sekä elektroniikasta elektroniikan 
komponentit. Teoriaopintojen ohella tehdään 
opintojakson aihealueisiin liittyviä laboratorio-
töitä. Opintojaksossa on koulutusohjelmakoh-
tainen painotus.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Teoriaopetus luentoina sähköstatiikasta on yh-
teensä 30 h. Laskuharjoitukset sähköstatiikas-
ta on opiskelijakohtaista harjoitusta yhteensä 
15 h. Laboraatioissa mittaukset ja raportointi 
on pienryhmätyöskentelyä yhteensä 30 h sekä 
laboraatioiden ohessa teorialuentoja elektro-
niikan komponenteista yhteensä 15 h. Etätyö 
ja sen raportointi on itsenäistä työskentelyä.
Arviointiperusteet: Suoritus joko välikokeil-
la: maksimipistemäärä 75p kolmesta kokeesta 
yhteensä ja lisäksi laskuharjoituspisteitä enin-
tään 9p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät 
ovat 69p=5, 60p=4, 51p=3, 42p=2 ja 33p=1 
sekä lisäksi ehtona on pakollisten laboraatioi-
den ja etätyön hyväksytysti suorittaminen tai 
suoritus lopputentillä: maksimipistemäärä 25p, 
jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 
23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä 
lisäksi ehtona on pakollisten laboraatioiden ja 
etätyön hyväksytysti suorittaminen.
Arviointiasteikko: Hyväksytty arvosana 5, 4, 
3, 2, 1 ja hylätty 0.
WT1910 Tietotekniikan perusteet, 4 op
Osaamisalueet: 
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: 
Luennot + harjoitukset 60h. Itsenäistä opiske-
lua tietokonella noin 42h. Tentti ja palaute 6h.
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Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan 
1/3 harjoitustöiden ja 2/3 tentin perusteella. 
Tentti suoritetaan konetenttinä.
Arviointiasteikko: 0-5

AMMATTIOPINNOT

WT2022 Automaation perusteet, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Oppia ymmärtämään au-
tomaation osa-alueita.
Keskeinen sisältö: Automaatiolaitetyypit ja 
niiden käyttöalueet. Automaatiojärjestelmän 
rakenne ja toiminta. Mittaustekniikan perus-
käsitteet. Yleisimpien antureiden ja toimilait-
teiden rakenne, toiminta ja liityntä. Automaa-
tiolaitteiden ohjelmoinnin yleiset periaatteet. 
Säätötekniikan perusteet.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti.Hyväk-
sytysti suoritetut laboratorioharjoitukset. Osal-
listuminen luennoille ja harjoituksiin.
Arviointiasteikko: 0-5

WI2021 Digitaalitekniikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tie-
totekniikassa tarvittavan binäärilogiikan ja 
aritmetiikan perusteet. Hän ymmärtää kombi-
naatio- ja sekvenssilogiikan peruskomponen-
tien toimintaperiaatteet ja osaa suunnitella ja 
toteuttaa yksinkertaisia digitaalitekniikan kyt-
kentöjä. Opiskelija osaa testata rakennettujen 
kytkentöjen toiminnan ja etsiä systemaatti-
sesti kytkentöjen virheitä. Opiskelija hallitsee 
ryhmätyöskentelyn ja teknisen raportoinnin 
perusteet. 
Keskeinen sisältö: Lukujärjestelmät (eri-
tyisesti binäärijärjestelmät), boolen algebra, 
kombinaatio ja sevenssilogiikan perusteet ja 
yksinkertaiset sovellukset, tilakone. Teoriao-
pintoja täydentävät pakolliset laboratoriohar-
joitukset.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, laskuharjoitukset ja välikokeet 30h, pa-
kolliset (läsnäolovelvollisuus)laboratorioharjoit
ukset 15h, laboratorioharjoituksiin ja laskuhar-
joituksiin liittyvä itsenäinen työskentely 35h 
Arviointiperusteet: Kaksi välikoetta tai lop-
pukoe (2/3) ja arvosteltava laboratorioharjoi-
tus (1/3)
Arviointiasteikko: 0-5

WS2056 Elektroniikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää in-
vertterin toimintaperiaatteen sekä invertterin 
peruskomponenttien toiminnan. Opiskelija ym-
märtää moottorin perus-ohjausvirtapiirin toi-
minnan. Opiskelija ymmärtää tehokomponent-
tien ja niiden ohjausparametrien vaikutuksen 
moottorin toimintaan.
Keskeinen sisältö: 
Perusteita: Invertterikäyttö ja invertterin pe-
ruselektroniikka, invertterikäytön tehoelekt-
roniikkakomponentit, invertterin rakenne ja 
toiminta, vektorisäätö, invertterin ohjauspiirit: 
tehoelektroniikan konvertterit ja modulointi-
tekniikat, PWM – ohjaus, laboratorioharjoituk-
sia invertterikäytöillä.
Edeltävät opinnot: Sähkötekniikan perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja laskarit 25t, laboratorioharjoitukset 15t, it-
seopiskelu 35t, arviointi ja palaute 5t 
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja har-
joitustyö
Arviointiasteikko: 0-5

WT2024 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen 
opiskelija osaa laatia pienimuotoisia ohjelmia 
Java-kielellä. Alkeistietotyyppien, ohjausra-
kenteiden ja aliohjelmien hallinta.
Keskeinen sisältö: Lausekielisen ohjelmoin-
nin periaatteet ja työvaiheet. Tietorakenteiden 
ja algoritmillisen ajattelun perusteet. Sovellus-
ympäristönä Java.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 16h. Opiskelija toteuttaa harjoitustehtä-
vinä pienimuotoisia Java-ohjelmia n. 20h, jotka 
puretaan seuraavan viikon harjoituksissa 40h. 
Tentti ja palaute 4h.
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan 
tentin perusteella. Harjoitustehtävät nostavat 
arvosanaa s.e. kaikki harjoitustehtävät tehty-
nä pisteitä korotetaan 10%, 2/3 korottaa 5% 
jne. Opiskelijoiden harjoitusvastaukset ovat 
kurssin sisällä julkisia.
Arviointiasteikko: 0-5

WI2015 Tekninen dokumentointi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa yleisim-
mät standardit, jotka liittyvät tekniseen piir-
tämiseen. Opiskelija osaa piirtää standardien 
mukaisia piirroksia tietokoneavusteisesti.
Keskeinen sisältö: Informaatiojärjestelmien 
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dokumentit ja dokumentointi. Prosessi- ja in-
strumentointikaaviot. Sähköpiirustus. Kansal-
liset ja kansainväliset standardit. Tietokonea-
vusteisen piirtämisen(CAD) perusteet.
Edeltävät opinnot: Ei ole
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Standardit luennoimalla. Opiskelija suorittaa 
harjoitustehtäviä tietokoneella.
Arviointiperusteet: Koe 2/3 painolla arvosa-
nasta ja harjoitustyöt 1/3 painolla arvosanasta.
Arviointiasteikko: 0-5

WI2056 Yritystalous, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ja 
osaa soveltaa yritystalouden tietoja toimintan-
sa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteu-
tuksessa toimiessaan yrittäjänä tai yrityksessä 
vastuullisessa tehtävässä.
Keskeinen sisältö: Kansantalouden perus-
teet, strateginen johtaminen, yrityksen si-
säisen ja ulkoisen laskentatoimen perusteet, 
tuotanto ja -prosessit, laatujohtaminen ja toi-
minnanohjaus.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 60 h
Kontaktiopetus, harjoitukset 30 h
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 30 h
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtymi-
nen 30 h
Arviointi ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: 3 välikoetta ja harjoitus-
työt.
Arviointiasteikko: 0-5

WI2058 Yrittäjyysvalmennus, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yrit-
täjyyden edellytykset ja vaatimukset. Opiskeli-
ja tuntee yrityksen perustamisen toimenpiteet. 
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, lii-
ketoimintasuunnitelma, perustamisen eri vai-
heet, yritysmuodot ja niiden tunnuspiirteet, eri 
rahoituslähteiden ja avustusmuotojen kartoi-
tus, liikeidean kannattavuuden arviointi, vero-
tus ja muut lakisääteiset velvoitteet, oikeuksi-
en suojaaminen, vaihtoehtoja uuden yrityksen 
perustamiselle,yrityksen käytännön perusta-
mistoimet, viranomaisluvat ja ilmoitukset, yri-
tyspelin pelaaminen
Edeltävät opinnot: WI2056 Yritystalous
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, luennot 10 h
Kontaktiopetus, harjoitukset 35 h
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedon hankinta 
15h
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtymi-
nen 16 h
Arviointi ja palaute 4 h
Arviointiperusteet: 2 välikoetta, harjoitustyö 
ja menestys yrityspelin pelaamisessa.
Arviointiasteikko: 0-5

WT2030 Johtaminen ja esimiestyö, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskei-
set työsuhdemääräykset ja palkkausasiat sekä 
johtamisen ja ryhmätyöskentelyn perusasiat 
omaa työtään ajatellen. Opintojakso on perus-
kurssi ensimmäistä esimiestehtävää varten. 
Syventävä johtamisvalmennus tapahtuu vasta 
työkokemuksen kartuttua yrityksen täyden-
nyskoulutuksena.
Keskeinen sisältö: Työsuhdeasiat, työso-
pimuslaki, työaika- ja vuosilomasäännökset, 
neuvottelumenettelyt, sosiaaliturva-asiat. Palk-
kaustekniikka.Organisaatiokäyttäytyminen, 
johtaminen, johtamistyylit, kannustintekijät, 
tiimit ja ryhmänjohtaminen, oman toiminnan 
johtaminen, johtamisen etiikka.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
45 h, etätehtävät ja tiimityöt 8 h, kotityöt 27 h
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät ja 
tentti
Arviointiasteikko: 0 - 5

WS2260 Virtapiirit, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 
on perehdyttää opiskelija virtapiirien toimin-
nan peruskäsitteisiin ja lainalaisuuksiin sekä 
johdattaa opiskelija kolmivaihejärjestelmien 
perusteisiin.
Keskeinen sisältö: Sähkötekniikan peruskä-
sitteet, tasavirtapiirin toiminta ja lait, ohmin 

373

Teknikan ja liikenteen ala

opinto-opas.indd   374-375 12.8.2008   13:27:01



laki, virtalaki, jännitelaki, potentiaali. Virtapii-
rien virran- ja tehonjaon laskentamenetelmät. 
Virtapiirien sijaiskytkennät. Vaihtovirtapiirin 
peruskäsitteet,  vaihtovirtapiirien peruskom-
ponentit ja niiden kytkennät, osoitinlaskenta, 
vaihtovirtapiirien virran- ja tehonjaon laskenta, 
vaihtovirtapiirin energia, resonanssi. Vaihtovir-
tapiirien simulointi. Siirtoverkkoteorian alkeet. 
Johdatus kolmivaihejärjestelmään.
Edeltävät opinnot: WT1909 Sähkötekniikan 
perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 40h, harjoitukset 36h, itsenäinen tie-
donhankinta ja oppiaineistoihin perehtyminen 
sekä harjoitustyöt 76h, välikokeet 6h, arviointi 
ja palaute 2h
Arviointiperusteet: Välikokeet ja harjoitus-
työ tai tentti.
Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu 
arvosanoin 1-5

WS2262 Monivaihejärjestelmät, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kolmi-
vaihejärjestelmän, sen ominaisuudet ja suu-
reet sähkönsyötön ja kuormitusten kannalta 
sekä tavanomaisissa käyttötilanteissa että jär-
jestelmän vikatiloissa.
Keskeinen sisältö: Symmetrinen kolmivaihe-
järjestelmä, järjestelmän kytkennät, jännitteet, 
virrat ja teho ja niiden mittaukset. Yksivaihei-
nen sijaiskytkentä. Symmetriset komponentit 
ja niillä laskeminen. Kolmivaihejärjestelmän 
epäsymmetriset viat. Moniaaltoiset vaihtovirrat 
ja sekavirta.Sähkön laatu ja sen mittaaminen.
Edeltävät opinnot: WS2260 Virtapiirit
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 30h, harjoitukset 24h, itsenäinen tie-
donhankinta ja oppiaineistoihin perehtyminen 
48h, välikokeet 4h, arviointi ja palaute 2h.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti.
Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu, 
arvosana 1 - 5.

WS2261 Tietokoneavusteinen 
sähkösuunnittelu, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tietokantapohjaisen 
CAD-ohjelman perusominaisuudet ja hallinta 
sekä kiinteistöjen sähköjärjestelmien doku-
mentoinnin perusteet
Keskeinen sisältö: Sähköjärjestelmien doku-
mentointi. CAD-ohjelman perusominaisuudet, 
käyttöliittymä, piirrosalkiot ja peruspiirtokäskyt 
ja alkioiden muokkaus, tasonhallinta, symboli-
en käyttö, tekeminen ja muokkaus, rakenteel-

liset viivatyypit. Dokumenttien tulostaminen. 
ST-kortiston hyödyntäminen. Harjoitustyö.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 2h, harjoitukset 38h, itsenäinen harjoit-
telu, tiedonhankinta ja oppiaineistoihin perehty-
minen 36h, näyttökoe 2h, arviointi ja palaute 2h
Arviointiperusteet: Näyttökoe, palautetut 
harjoitukset, harjoitustyö.
Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu, 
arvosana 1-5

WS2263 Sähkökoneet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on 
perehdyttää opiskelija sähkömagnetismiin, 
sähkökoneiden magneettisten materiaalien ja 
magneettipiirien  ominaisuuksiin ja antaa koko-
naiskäsitys  teollisuuden sähkökoneiden raken-
teista, ominaisuuksista,  toimintaperiaatteista 
ja käytöstä sekä suojauksesta ja huollosta.
Keskeinen sisältö: Magnetismioppi: sähkö-
virran ja magneettikentän välinen yhteys ja 
vuorovaikutus, magneettikentän ominaisuudet 
ja vaikutus eri aineisiin, sähkölevyt ja niiden 
ominaisuudet, magneettipiirit  niiden Ohmin ja 
Kirchhoffin lait, kestomagneetit ja niiden omi-
naisuudet.
Sähkökoneet: tarkasteltavia koneita ovat teho- 
ja mittamuuntajat, kuristimet, epätahtimoot-
torit, tahtikoneet, tasavirtamoottorit, sekä eri-
kois- ja servomoottorit.
Edeltävät opinnot: WT1909 Sähkötekniikan 
perusteet, WS2262 Monivaihejärjestelmät.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
40 h, harjoitukset ja laboratoriotyöt 40 h, itse-
näinen tiedonhankinta ja oppiaineistoihin pe-
rehtyminen 72 h, välikokeet 4 h, arviointi ja 
palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja la-
boratoriotyöt.
Arviointiasteikko: Hyväksytty arvosana 1-5.

WI2424 Sähköverkkotekniikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia 
sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyvän teknii-
kan ja toiminnan oleelliset piirteet sekä pereh-
tyä alan säännöksiin.
Keskeinen sisältö: Sähkönjakeluverkon ra-
kenne ja laitteet, toiminta, käyttö ja suojaus. 
Sähkönjakeluverkon vikatapaukset ja niiden 
hallinta. Sähköenergian tuotannon ja siirron 
kustannusrakenne sekä sähkön hinnoittelu. 
Sähkön myynti- ja siirtotoiminnan standardit 
ja sähköturvallisuus.
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Edeltävät opinnot: WS2262 Monivaihejärjes-
telmät
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: Hyväksytty arvosana, as-
teikko 1 - 5

WS2270 Sähköverkkojen suunnittelu, 
5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija hallitsee pienjännitesähköverkon 
suunnittelun työkalut ja niiden käytön sekä 
osaa suunnitella pj-verkon muuntopiirin. Opis-
kelija hallitsee keskijänniteverkon suunnittelun 
peruskysymykset ja sähkölaitosautomaation 
nykytekniikan
Keskeinen sisältö: Kurssin sisältökysymyk-
siä ovat mm. johtojen ja muuntajien mitoitus 
kuormituksen perusteella, vikavirtalaskenta, 
jännite- ja tehohäviöt, verkon maadoitukset, 
stabiilisuus ja taloudellisuus. Harjoitustyö teh-
dään Integra-ohjelmalla.
Edeltävät opinnot: Sähköverkkotekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 40 h, harjoituslaskelmat 25, harjoitustyön 
opastus 8 h. Lisäksi 60 h oma tiedonhankinta.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja 
harjoitustyö.Molemmat osiot hyväksyntä, tent-
ti 50 % ja harjoitustyö 50 %.
Arviointiasteikko: Hyväksyntä, 1-5

WS2271 Kiinteistöjen 
jakelutekniikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on perehtyä 
rakennusten sähkönjakelun perusteisiin ja ko-
jeisiin ja toteuttaa pienimuotoinen suunnitte-
lutehtävä.
Keskeinen sisältö: Rakennusten sähkönjake-
lun perusperiaatteet, kojeet ja laitteet, verkon 
mitoitus ja suojaus, maadoitukset, käyttöönotto-
mittaukset, sähköturvallisuus ja alan standardit.
Edeltävät opinnot: WS2262 Monivaihejärjes-
telmät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja laskuharjoitukset, rakenteilla olevan 
kiinteistön sähkönjakelujärjestelmiin tutustu-
minen, harjoitustyö.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja 
harjoitustyö.
Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu 
arvosana, arviointiasteikko 1 - 5.

WS2272 Kiinteistöjen sähkö- ja 
tietojärjestelmät, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija kykenee tekemään kiinteistöjen 
sähkönjakelujärjestelmien, telejärjestelmi-
en, turvajärjestelmien, kiinteistöautomaation 
suunnitelmia ja samalla opiskelija pystyy työs-
tämään tarvikeluetteloita urakkalaskentaa var-
ten. Suunnittelussa opiskelija kykenee otta-
maan huomioon sähköturvallisuusmääräykset 
ja opiskelija saa valmiuksia hankkia sähköpä-
tevyys 1.
Keskeinen sisältö: Kiinteistöjen sähkönjake-
lujärjestelmien suunnittelu ja urakointi, sähkö-
turvallisuus, standardit, tuotemallinnus, tieto-
mallinnus.
Edeltävät opinnot: WS2261 Tietokoneavus-
teinen sähkösunnittelu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot  44h, harjoitukset  44h, itsenäinen tie-
donhankinta ja oppiaineistoihin perehtyminen  
68h, välikokeet 2h, arviointi ja palaute 2h
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja 
harjoitustehtävä. Tentti 30% ja harjoitustyö 
70%.Molempien osien hyväksyntä.
Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu, 1-5

WI2421 Tehoelektroniikka ja 
sähkömoottorikäytöt, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee te-
hoelektroniikan perusteet ja tärkeimpien so-
vellusten rakenteet ja toimintaperiaatteet ja 
osaa valita ja mitoittaa sähkömoottorikäytöt 
tavallisimpiin käyttötarkoituksiin.
Keskeinen sisältö: Tehoelektroniikan kom-
ponentit. Tasa- ja vaihtosuuntauskytkennät ja 
niiden sähköverkkovaikutukset, tasa- ja vaih-
tovirtamoottorikäyttöjen perusteet. Käyttöjen 
valinta ja mitoitus. Linja- ja ryhmäkäytöt. Teol-
lisuuden sovellusesimerkkejä.
Edeltävät opinnot: WI2412 Sähkökäyttöteknii-
kan perusteet, WI2416 Monivaihejärjestelmät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti
Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu, ar-
vosana 1-5.

WS2278 Sähkötekniikan projektityö, 
5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoittee-
na on harjaannuttaa opiskelija käyttämään 
oppimaansa monipuolista ammattitaitoa itse-
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näisesti ja asiantuntijaryhmän jäsenenä laaja-
alaisiin tai erikoiskysymyksiin perehtyen vaati-
viin kokonaisuuksiin.
Keskeinen sisältö: Työt ja niiden sisältö pää-
tetään vuosittain. Töiden aiheet voidaan lisäk-
si pyrkiä myös valitsemaan siten, että niiden 
tulokset palvelevat laboratorion kehitystä ja 
mahdollisten uusien laitteistojen tehokasta so-
veltamista opetuskäyttöön.
Edeltävät opinnot: WS2272 Kiinteistöjen 
sähkö- ja tietojärjestelmät , WI2443 Prosessi-
sähköjärjestelmät
Arviointiperusteet: Harjoitustyön tekeminen
Arviointiasteikko: 0-5

WI2443 Prosessisähköjärjestelmät, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija tuntee teollisuuden prosessien 
sähköistyksen toiminta- ja mitoitusperusteet 
ja dokumentoinnin sekä tuntee lisäksi sähkö-
turvallisuusmääräysten soveltamisen koneita 
syöttäviin sähkölaitteisiin.
Keskeinen sisältö: Sähkömoottorikäyttöjen 
mekaniikka. Kuormitustyypit. Moottorikäyt-
töjen ja sähkökojeistojen mitoitus ja valinta. 
Moottoreiden ja sähkökojeistojen kaapelointi. 
Teollisuuden maadoitusjärjestelyt. Koneiden ja 
konelinjojen sähkölaitteet ja turvallisuus. Käyt-
töönottotarkastukset ja niihin liittyvät mittauk-
set. Teollisuuden sähköpiirustukset.
Edeltävät opinnot: WI2421 Tehoelektroniik-
ka ja sähkömoottorikäytöt, Sähkökoneet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
not 20h, harjoitukset 18h, itsenäinen tiedon-
hankinta ja oppiaineistoihin perehtyminen ja 
harjoitystöiden tekeminen 36h, välikokeet 4h, 
arviointi ja palaute 2h.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja 
harjoitusten tekeminen, tentin osuus arvosa-
naan on 50 % ja harjoitustöiden 50 %.
Arviointiasteikko: Arvosana 0 - 5

WS2256 Rakennus- ja LVI-tekniikka, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija osaa lukea ja ymmärtää raken-
nus- ja lvia-piirustusten sisällön, jotta sähkö-, 
ja tele-, ja turvasuunniitelmien työstäminen 
onnistuu ilman hankaluuksia. Opiskelija tutus-
tuu RT- ja LVI-kortistoihin ja kykenee käyttä-
mään sähköisiä kortistoja.
Keskeinen sisältö: Kurssin sisältökysymyksiä 
ovat mm. arkkitehti-rakennus piirustukset, ra-

kennepiirustukset, lvi-piirustukset, kiinteistöau-
tomaatiopiirustukset. RT-kortisto, LVI-kortisto.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot 30 h, harjoitukset  8 h, itsenäinen tie-
donhankinta ja oppiaineistoihin perehtyminen 
ja harjoitustöiden tekeminen 36h, välikokeet 
4h, arviointi ja palaute 2h.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja 
harjoitustehtävät
Arviointiasteikko: Arvosana 0-5Tentti 50% 
ja harjoitustyö 50%

WI2442 Suurjännitetekniikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on perehdyt-
tää opiskelija suurjännitetekniikan keskeisim-
piin kysymyksiin ja turvallisuusmääräyksiin.
Keskeinen sisältö: Suurjännitetekniikan kes-
keisimmät kysymykset liittyvät jännitteistä 
johdinta ympäröivän eristysrakenteen jännite-
kestoisuuteen. Osa-alueita ovat mm. verkossa 
esiintyvät jänniterasitukset ja niiden syntyme-
kanismit, eristysrakenteiden jännitelujuus ja 
materiaalitekniikka, ylijännitesuojaus ja eris-
tyskoordinaatio sekä suurjännitekoestus- ja 
mittaustekniikka.
Edeltävät opinnot: WI2424 Sähköverkkotek-
niikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja laskuharjoitukset
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti
Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu 
arvosana, asteikko 1 - 5

WS2053 Sähkösuunnittelu- ja 
toteutusprosessi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen 
opiskelijan käsitys rakennusprojektista sisältää 
koko prosessin hankesuunnittelusta käyttöihin 
saakka, urakkalaskenta, urakointi, huolto ja 
käytöt. Elinkaarimalli.
Keskeinen sisältö: Kustannusten laskenta.
Kurssiin sisältyy myös harjoitustyön tekeminen.
Edeltävät opinnot: Kiinteistöjen jakelutekniik-
ka ja Kiinteistöjen sähkö- ja tietojärjestelmät.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 30h, harjoitukset 8h, itsenäinen tiedon-
hankinta ja oppiaineistoihin perehtyminen 36h, 
välikokeet 4h, arviointi ja palaute 2 h.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyö, 
molempien osien hyväksyntä
Arviointiasteikko: 0-5, Tentti 70% ja harjoi-
tustyö 30 %

376

WS2280 Sähköverkkojen automaatio, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee säh-
könjakeluverkkojen ohjaukseen, säätöön, 
sähkökauppaan, tietojen keruuseen ja asia-
kashallintaan liittyvän  automaation,  tietoliiken-
netekniikan ja ohjelmistojen sisällön ja käytön.
Keskeinen sisältö: Sähkölaitosautomaation 
tekniikka, laitteet, tietoliikennejärjestelmät ja 
ohjelmistot. Sähkön jakelun tehokkuus, ver-
koston kapasiteetin ja käyttöasteen hallinta. 
Sähkön laatu ja hinta, sähkön haknkinta, asia-
kaspalvelunäkökulma. Jakeluverkon vikatilan-
teiden hallinta, korjaus ja asiakkaan informoin-
ti. Tilastointi ja investointisuunnitelmat.
Edeltävät opinnot: WI2424 Sähköverkkotek-
niikka, WS2270 Sähköverkkojen suunnittelu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
20h, harjoitukset 18h, itsenäinen tiedonhan-
kinta ja oppiaineistoihin perehtyminen 36h, 
välikokeet 4h, arviointi ja palaute 2h.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja 
harjoitustyö.
Arviointiasteikko: Hyväksytty arvosana 1-5

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

WT1912 Matematiikan perusteet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kerrata ja 
syventää amk-opinnoissa tarvittavia matema-
tiikan perusteita. Tavoitteena on saada riittävä 
pohja muita matemaattisia perusopintoja var-
ten. Opintojaksoa  suositellaan erityisesti niille, 
jotka eivät ole suorittaneet lukion matematiikkaa 
tai joiden matematiikan opinnoista on pitkä aika.
Keskeinen sisältö: Matemaattiset lausekkeet, 
yhtälöt, funktiot  sekä prosenttilasku.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ker-
taustuokioita ja ohjattua laskuharjoittelua.
Arviointiperusteet: Aktiivisuus ja  kokeet
Arviointiasteikko:  0 - 5

WI2102 Anturitekniikka, 3 op
Osaamisalueet: 

WT2150 Automaatiolaitteet, 5 op
Osaamisalueet: 

WT2154 Ohjaus ja säätö, 3 op
Osaamisalueet: 

WT2167 Automaatiotekniikan 
laboratoriotyöt, 5 op

Osaamisalueet: 
WI3502 Riskienhallinta, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tuntee yrityksen riskien-
hallinnan toimintatavat ja osaa käyttää PK-RH-
riskienhallinnan työvälineistöä.
Keskeinen sisältö: Riskienhallinnan käsitteistö 
ja perusteet, riskien tunnistaminen, varautuminen 
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

WI3504 Yritysturvallisuus, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tuntee yritysturvallisuu-
den osa-alueet ja osaa ottaa ne huomioon osa-
na esimiestyötä.
Keskeinen sisältö: Yritysturvallisuuden osa-alu-
eiden esittely ja käsitteiden sisällön avaaminen:
Henkilöstöturvallisuus, tietoturvallisuus, valmius-
suunnittelu, pelastustoiminta, ympäristönsuojelu, 
työsuojelu toiminnan turvallisuus, turvallisuusjoh-
taminen, turvallisuuden- ja riskienhallinta, rikos-
turvallisuus, ulkomaantoimintojen turvallisuus, 
kiinteistö ja toimitilaturvallisuus
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja ohjatut harjoitukset 52, h Kirjallisuu-
teen perehtyminen 38 h, Etätehtävät 20 h
Arviointiperusteet: Etätehtävät Alluun 
30%Kirjallinen koe 70%
Arviointiasteikko: 0...5

WI3508 Toimitilaturvallisuus, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tuntee järjestelmien 
suunnitteluperiaatteet ja suunnittelua säätele-
vät normit ja ohjeet. Osaa suunnitella pienkoh-
teen valvontaratkaisun.
Keskeinen sisältö: Opintojaksolla perehdy-
tään paloilmoitinjärjestelmiin, kulunvalvon-
taan, rikosilmoitinjärjestelmiin, rakenteelliseen 
murtosuojaukseen ja kameravalvontaan suun-
nittelijan näkökulmasta.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 30 hOhjatut harjoitukset 30 hItsenäinen 
harjoitustyön teko 20 hMateriaaliin perehtymi-
nen omatoimisesti 30 h
Arviointiperusteet: Harjoitustyö 50%, tentti 
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30%, osatehtävät 20%
Arviointiasteikko: 0...5

WI3510 Turvallisuustekniikan 
laboratoriotyöt, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Osaa käyttää, asentaa 
ja konfiguroida toimitilaturvallisuuteen liittyviä 
laitteita ja niihin liittyviä ohjelmia. Osaa toden-
taa järjestelmän toimivuuden ja palauttaa jär-
jestelmä toimintakuntoon häiriötilanteessa.
Keskeinen sisältö: Kulunvalvonnan järjestel-
mien, rikosilmoitinjärjestelmien, paloilmoitin-
järjestelmien ja kameravalvontajärjestelmien 
asentaminen, konfigurointi- ja integrointihar-
joitukset.
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: La-
boratoriotyöt ohjatusti 60 h. Itsenäiset labo-
ratoriotyöt ja raporttien kirjoittaminen 20 h, 
Materiaaleihin perehtyminen 30 h
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden raportit 
arvioidaan. Jokaisesta työstä oma raportti.
Arviointiasteikko: 0...5

WP1953 Ruotsin kertauskurssi 
tekniikassa, 2 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoittee-
na on ruotsin kielioppirakenteiden ja suullisten 
perusviestintätilanteiden kertaus sekä johdan-
to ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoi-
hin.
Keskeinen sisältö: Opintojaksoon sisältyy 
kielen rakenteiden kertaus sekä ammattikor-
keakoulua ja työelämää käsitteleviä aiheita 
suullisesti ja kirjallisesti. Opintojaksolla pohdi-
taan myös oppimaan oppimista ja erilaisia ta-
poja kieltenopiskeluun.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai am-
matillinen tutkinto
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset 
30h Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhan-
kinta 10h Oppimisaineistoihin perehtyminen 6 
hOppimisen ohjaus 4hArvointi ja palaute 4h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen; läsnäolovaatimus 80%.
PortfolioSuullinen koe
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

WP1942 Saksa I (2. vieras kieli), 3 op
Osaamisalueet: 
WP1944 Saksa II (2. vieras kieli), 3 op
Osaamisalueet: 

HARJOITTELU

WS2291 Sähkötekniikan 
laboratoriotyöt I, 7 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Sähkötekniikan ja säh-
köturvallisuuden perusteiden sisäistäminen, 
ryhmätyöskentelyn perusteet ja raportin teke-
minen kirjalliseen muotoon.
Keskeinen sisältö: Sähkömittaustekniikan ja 
sähköturvallisuuden perusteet, mittamuuntajat, 
oikosulkumoottorin käynnistys ja kompensoin-
ti, tasavirtamoottori, voimajohdon käyttövakiot 
ja jännitteen alenema, muuntajan käyttövakiot 
ja häviöt, tehoelektroniikan perusteet.
Edeltävät opinnot: WS2262 Monivaihejärjes-
telmät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Laboratoriotyöskentely 90 h, itsenäinen tie-
donhankinta ja oppiaineistoihin perehtyminen 
sekä raporttien laatiminen 90h, välikokeet 4h, 
arviointi ja palaute 3h.
Arviointiperusteet: Työskentely laboratorios-
sa, työselosteet, välikoe.
Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu 
arvosana, asteikko 1 - 5

WS2292 Sähkötekniikan 
laboratoriotyöt II, 8 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa 
käytäntöön ammattiaineiden teoreettisessa 
opiskelussa saamiaan tietoja ja osaa suunni-
tella ja toteuttaa sekä käyttää turvallisesti ja 
harkiten käytännön sähkölaitteita ja -järjestel-
miä sekä suorittaa niihin liittyvät käyttöönotto- 
ja mittaustyöt.
Keskeinen sisältö: Sähkönjakeluverkon kyt-
kinlaitteet ja suojausjärjestelmät. Pienjänni-
teverkon sähkönlaatu- ja häiriömittaukset, 
asennusten käyttöönottomittaukset. Sähkö-
moottorikäyttöjen toiminta, käyttöönottoviri-
tykset ja huoltomittaukset, käyttöjen sähkö-
verkkovaikutusten mittaukset, sähkökäyttöjen 
ohjausjärjestelmäliitännät.
Edeltävät opinnot: WI2415 Sähkönkäyttö-
tekniikan laboratoriotyöt  1.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Labo-
ratoriotyöskentely  120 h, itsenäinen tiedonhan-
kinta ja oppiaineistoihin perehtyminen sekä ra-
porttien laatiminen 85h, seminaarit ja palaute 5h.
Arviointiasteikko: Harjoittelu: Hylätty/hy-
väksytty.
Suoritettava tutkinto

Insinööri (AMK)
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Suoritettava tutkinto

Insinööri (AMK), 240 op

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Opiskelijan näkökulma
Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa 
opiskelijoista tietotekniikka-alan ammattilai-
sia kansallisten ja kansainvälisten työmark-
kinoiden muuttuviin tarpeisiin. Sisältönä ovat 
monipuoliset tiedot ohjelmistotuotannosta ja 
automaatiotekniikasta sekä tietotekniikan pal-
veluista. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden 
ryhmätyötaitoja, sekä luoda edellytykset jat-
kuvalle oppimiselle sekä itsensä ja työyhteisön 
kehittämiselle. Lisäksi opinnot antavat valmiuk-
sia oman yritystoiminnan harjoittamiseen. Tie-
totekniikan koulutusohjelmassa voi perehtyä 
myös turvallisuustekniikkaan ja sulautettuihin 
mikroprosessorijärjestelmiin.

Työelämän näkökulma
Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa ohjel-
mistojen tuotannon, teollisuuden tietoteknis-
ten ratkaisujen sekä organisaatioiden tietotek-
nisten palveluiden osaajia. Koulutusohjelman 
tavoitteena on vastata nopeasti ja joustavasti 
kehittyvän elinkeinoelämän osaajatarpeisiin. 
Koulutusohjelma tukee ja kehittää alueellista 
elinkeinoelämää kiinteässä yhteistyössä yritys-
ten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen rakenne
Tietotekniikan insinöörin opinnot kestävät nel-
jä vuotta. Jokainen opiskelija tekee oman hen-
kilökohtaisen opintosuunnitelman, HOPS:in. 
Sen suunnittelemisen helpottamiseksi opinnot 
on ryhmitelty seuraavasti: 
- perusopinnot 60 op 
- yhteiset ammattiopinnot 30 op 
- suuntautumisvaihtoehdon mukaiset ammat-
tiopinnot 85 op 
- vapaasti valittavat opinnot 20 op 
- opinnäytetyö 15 op 
- työharjoittelu 30 op
Perusopinnot ja yhteiset ammattiopinnot ovat 
kaikille yhteisiä ja pakollisia. Ne ajoittuvat 
enimmäkseen kahteen ensimmäiseen opinto-
vuoteen. Ensimmäisen opintovuoden keväällä 
opiskelija valitsee yhden kolmesta tietoteknii-
kan suuntautumisvaihtoehdosta. 
Ammattiopintoihin kuuluu toisena, kolmantena 

ja neljäntenä vuonna laaja, 5 - 10 opintopis-
teen projektityö, jossa sovelletaan vuoden ai-
kana opittua, usein yritysten tai ammattikor-
keakoulun kehittämisprojekteissa. Projektityöt 
tehdään ryhmittäin.
Vapaasti valittaviin opintoihin kannattaa si-
sällyttää opintokokonaisuus jostain toisesta 
suuntautumisvaihtoehdosta tai koulutusohjel-
masta.  
Ohjatun työharjoittelun kesto on vähintään 20 
viikkoa. Sille on varattu aikaa toisen ja kolman-
nen opintovuoden kevätlukukausina ja kesinä.
Opinnäytetyö ajoittuu opiskelun loppuvaihee-
seen. Siinä opiskelija toteuttaa itsenäisesti ke-
hittämishankkeen omalta ammattialueeltaan. 
Suurin osa tietotekniikan opinnäytetöistä teh-
dään yrityksille.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Tietotekniikan insinöörikoulutuksen oppimis-
tavoitteita luonnehtivat vuosittaiset osaamis-
tavoitteet: matemaattis-luonnontieteellisen 
perustan jälkeen monipuoliset teknilliset opin-
not ja erikoistuminen kahdelle tekniikan osa-
alueelle. Alkuvaiheessa opinnot ovat luentoja 
ja ohjattuja harjoituksia. Opintojen edetessä 
itsenäisen työskentelyn, harjoitustöiden ja op-
pimisprojektien osuus lisääntyy.
Opiskelijaohjaus ja arviointi
Yleisessä opiskelijaohjauksessa ja opintojen 
edistymisen seurannassa noudatetaan AMK:
n yleisesti hyväksymää HOPSnettiin rakennet-
tua prosessimallia, joka pohjautuu opiskelijan 
vuosittaiseen itsearviointiin ja kehityskeskus-
teluun. Ensimmäisenä opintovuonna tietotek-
niikan opiskelijaohjaaja kantaa päävastuun 
opiskelijoiden ohjauksesta, tuesta ja neuvon-
nasta. Toisesta opintovuodesta alkaen vastuu 
siirtyy suuntautumisvaihtoehtojen tutor-opet-
tajille. Opintojen arviointi tapahtuu opinto-
jaksoittain opintojaksokuvauksen mukaisesti 
tentin, harjoitustöiden ja muiden arviointiin 
vaikuttavien tekijöiden perusteella. 

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
Opintojaksopalaute jokaisesta opintojaksosta 
käsitellään opiskelijoiden ryhmänohjauksessa 
ja opettajien kehityskeskusteluissa. 1. VUOSI 
- OPALA tulokysely, palautekeskustelut opis-
kelijoiden kanssa (opiskelijaohjaaja+koulutu
sohjelmajohtaja) 2. VUOSI - OPALA yleisky-
sely, palautekeskustelut opiskelijoiden kans-
sa (suuntautumisvaihtoehdon tutor-opettaja) 
- Ryhmän palautekeskustelu koko lukuvuo-
den toiminnasta yhdessä opettajien kanssa 3. 

Tietotekniikan koulutusohjelma

379

Teknikan ja liikenteen ala

opinto-opas.indd   380-381 12.8.2008   13:27:02




