
Suoritettava tutkinto

Tutkinto ja tutkintonimike 
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 
tutkintonimike tradenomi

Valmiuksia asiantuntijuuteen
Opinnot tarjoavat käytännön valmiuksia osal-
listua organisaation tietohallinnon ratkaisujen 
kehittämiseen, toteuttamiseen ja käyttöönot-
toon. Tavoitteena on osaaminen, jossa yhdis-
tyvät käytännön ammattitaito ja sen pohjana 
vahva teoreettinen perusta ja joka antaa val-
miuksia kehittyä asiantuntijaksi tietojenkäsit-
telyn eri osa-alueilla.

Työelämälähtöisyys
Käytännön taitojen saavuttamisessa auttavat 
koulutuksen aikaiset projektit, työharjoittelu 
ja opinnäytetyö, jotka toteutetaan yhteistyö-
nä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa 
todellisissa työympäristöissä.

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Tutkinnon laajuus
Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op) ja 
tutkinnon suorittamisen normiaika on 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen rakenne
Koulutusohjelman opetussuunnitelma raken-
tuu siten, että siinä käydään läpi kaikki oh-
jelmistotuotannon elinkaarelle tulevat toi-
minnot asiakastarpeiden kartoittamisesta ja 
vaatimusmäärittelystä aina versionhallintaan 
ja ylläpitoon. Myös tuotantoprosessia tukevia 
tukitoimintoja huomioidaan: mm. koulutus, 
yrityshallinto, myynti ja markkinointi. Tieto-
jenkäsittelyn koulutusohjelma eroaa tekniikan 
alan tietotekniikan koulutusohjelmasta siinä, 
että se sisältää tuhdin paketin liiketoimintaan 
liittyvää koulutusta. Opiskelu sisältää paljon 
projektityöskentelyä koulutusohjelman sisällä 
ja paikallisten yritysten kanssa yhteistyössä. 
Näissä korostuvat ammatillisen kehittymisen 
lisäksi myös ihmissuhde- ja ryhmätyötaidot. 
Perus- ja ammattiopintojen tavoitteena on an-
taa oppijoille yhtenäiset perustiedot tietotek-
niikasta, sen hyödyntämismahdollisuuksista ja 
keskeisistä sovellusalueista.

Perusopinnot
Kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisis-

sä perusopinnoissa (70 op) opiskelija valmen-
tautuu opiskelemaan ammattikorkeakoulussa 
ja perehtyy tietojenkäsittelyn ja liiketalouden 
perusteisiin.

Ammattiopinnot
Ammattiopinnoissa opiskelija painottaa opinto-
jaan ja syventää osaamistaan. Pakollisten am-
mattiopintojen laajuus on 67 opintopistettä ja 
valinnaisten ammattiopintojen 13 op.
Ammattiopintoihin on mahdollista sisällyttää 
Joensuun yliopiston järjestämiä kursseja, joi-
den suorittaminen mahdollistaa opintojen jat-
kamisen Joensuun yliopiston tietojenkäsittely-
tieteen laitoksella tradenomitutkinnon jälkeen.

Harjoittelu
Tutkintoon sisältyy yhtäjaksoinen 5 kuukauden 
mittainen ohjattu harjoittelu (30 op) yrityk-
sessä tai julkisyhteisössä. Harjoittelun aikana 
opiskelija pääsee soveltamaan oppimiaan tie-
toja ja taitoja käytännössä. Harjoittelu ajoittuu 
kolmannen opintovuoden syyslukukaudelle ja 
sen voi suorittaa myös ulkomailla.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja se tehdään 
pääsääntöisesti yritykselle tai muulle toimek-
siantajalle harjoittelun jälkeen.

Vapaasti valittavat opinnot
Opiskelija voi syventää/laajentaa opintojaan 
suorittamalla tutkintoon kuuluvat vapaasti va-
littavat opinnot (15 op). Opintoja voi suorittaa 
tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa, muissa 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun koulu-
tusohjelmissa tai korkeakouluissa/yliopistoissa.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Opintojen alussa opiskelija saa oppimaan oppi-
misen valmiudet ammattikorkeakouluopintojen 
suorittamiseen. Ensimmäisen opiskeluvuoden 
aikana tietojenkäsittelyn opiskelija tutustuu 
tietojenkäsittelyn laajaan rooliin yhteiskun-
nassa ja alan moniin erilaisiin tehtäväkuviin. 
Opiskelija oppii ymmärtämään, kuinka tieto-
teknisin ratkaisuin vastataan erilaisten asi-
akkaiden muuttuviin tarpeisiin. Opiskelija luo 
liiketaloudellisen ja projektityöosaamisen sekä 
oppimaan oppimisen perustan. Toisena opis-
keluvuonna opiskelija suuntautuu tekemiensä 
ainevalintojen pohjalta jollekin osa-alueelle, 
pyrkii vahvistamaan ammatti-identiteettiään 
ja löytämään oman ammattiroolinsa ict-alalla 
sekä kehittää ammatillisia valmiuksiaan. Kol-

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
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mannen opiskeluvuoden aikana opiskelija oppii 
toimimaan ryhmän osana yhteistyössä muiden 
ryhmän jäsenten kanssa yhteisten tavoittei-
den saavuttamiseksi. Opiskelija löytää ja osaa 
vaikuttaa korjaavasti ryhmän/organisaation 
toiminnassa esiintyviin ongelmiin. Neljäntenä 
opiskeluvuonna opiskelija syventää liiketalou-
dellisia ja tietojenkäsittelytaitojaan sekä saat-
taa opinnäytetyönsä loppuun.

Opiskelijaohjaus ja arviointi
Opiskelijaohjauksen avulla kehittään opiskeli-
jan opiskelutaitoja ja tuetaan opiskelijaa toteut-
tamaan oma henkilökohtainen opiskelusuunni-
telmansa ja hankkimaan sellaiset ammatilliset 
tiedot ja taidot, joiden turvin opiskelija voi 
suunnitella ammatillista suuntautumistaan. 
Samoin pyritään kehittämään opiskelutaitoja ja 
valmiuksia, joiden avulla tradenomin tutkinnon 
suorittaminen mahdollistuu ns. normiajassa. 
Opiskelijaohjauksesta vastaavat koulutusoh-
jelman oma opiskelijaohjaaja, opintojaksojen 
opettajat sekä opintojen loppuvaiheessa myös 
opinnäytetyön ohjaajat. Myös tutor-opiskelijat 
ovat opiskelijoiden henkilökohtaisen kasvun ja 
kehittymisen tukena sekä auttavat heitä so-
peutumaan ja viihtymään opiskeluympäristös-
sään. Opintojaksokohtaisten opintosuoritusten 
arvioinnin lisäksi opiskelijoita kehitetään arvi-
oimaan myös omaa oppimistaan ja kehittymis-
tään erilaisten itsearviointi- ja palautejärjestel-
mien avulla.

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
Opiskelijoiden antama palaute koostuu OPA-
LA-palautejärjestelmän tiedoista, opintojak-
sokohtaisesta palautteen antamisesta sekä 
jokaiselle opiskelijalle kerran vuodessa pidet-
tävästä kehityskeskustelutilaisuudesta ryh-
mävastaavan opettajan kanssa. Opiskelija-
palautteen tuloksia käytetään opintojaksojen 
ja opetussuunnitelman kehittämiseksi. Kaikil-
la opiskelijaryhmillä on oma ryhmävastaava 
opettaja. OPALA-palautteet l. ammattikorkea-
koulujen yleisen palautejärjestelmän palaut-
teet käsitellään koulutusohjelmakokouksissa 
sekä käydään tarvittaessa läpi eri opiskelija-
ryhmien edustajien kanssa. Kerran lukuvuo-
dessa järjestetään kaikkien koulutusohjelman 
opettajien ja opiskelijoiden yhteinen yleinen 
palautetilaisuus.

Suuntautumisvaihtoehdot /
valinnaiset opinnot

Koulutusohjelmassa ei toteuteta erillisiä suun-
tautumisvaihtoehtoja, mutta valinnaisilla am-
mattiopinnoilla opiskelija voi painottaa opinto-
jaan valitsemalleen alueelle.

Opiskelija voi painottaa opintojaan myös siten, 
että ne mahdollistavat maisteriopinnot Joen-
suun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitok-
sella tradenomitutkinnon jälkeen.
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PERUSOPINNOT

BD1001 Tiedonhankinta, 
opintojenohjaus, 3 op

Osaamisalueet: Osaamistavoitteet: Koulu-
tusohjelmaan ja oppilaitoksen laite- ja ohjel-
mistoympäristöön perehtyminen ja muut am-
mattikorkeakouluopintoihin liittyvät asiat.
Keskeinen sisältö: Oppilaitoksen verkkoym-
päristöön tutustuminen, kirjaston käyttö ja 
sen tietokantapalvelut, sähköpostin ja interne-
tin käytön omaksuminen, itsenäisenä oppijana 
toimiminen, HOPS:n laadinta, OPSNet-ohjel-
man käyttö ja opiskelijaohjaus.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Läsnäolo ja tehtävien pa-
lautus.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

BD1002 Työvälineohjelmat, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 
on, että opiskelija saa perusvalmiudet tekstin-
käsittelyyn, taulukkolaskentaan ja esitysgrafii-
kan tekemiseen.
Keskeinen sisältö: Tekstin muokkaaminen, 
perusasiakirjat, sisällysluettelo, laskentatau-
lukon käyttö, peruslaskukaavat ja -funktiot, 
jos-lause, graafisen esityksen toteuttaminen, 
erilaisten mallien käyttö, vaiheittaisten te-
hosteiden käyttö ja vaiheistettu esitys. Osa 
tunneista on Kouluttajakoulutus-opintojakson 
koulutusnäytöstunteja.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt ja tentti
Arviointiasteikko: 0-5

BD1012 Sovellettu matematiikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakso antaa opis-
kelijalle kuvan matematiikasta välineenä, jon-
ka avulla voidaan todellisuutta kuvata, selittää 
ja mallintaa, ja jota voidaan käyttää apuna joh-
topäätösten teossa. Lauselogiikan avulla pyri-
tään harjoittamaan ohjelmoinnissa tarvittavaa 
loogista päättelyä ja ilmentämään tietokoneen 
toimintaperiaatetta yleisesti.
Keskeinen sisältö: Opintojaksolla käsitellään 
seuraavia asioita: mallintaminen, lauselogiik-
ka, lukujärjestelmät, liukuluvut, laskutoimituk-
set komplementeilla, loogiset portit ja boolean 
algebra.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Tentti ja palautettavat 
laskuharjoitustehtävät.
Arviointiasteikko: 0-5

BD1006 Suullinen ja 
kirjallinen liikeviestintä, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kirjoittaa 
selkeää asiatekstiä hyödyntäen nykyaikaista 
tietotekniikkaa. Hän osaa laatia erilaisia kirjal-
lisia tekstejä ja soveltaa asiakirjamalleja. LI-
säksi opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa 
Power Point -esityksen.
Keskeinen sisältö: Asiatyylinen ja oikeakie-
linen teksti. Asiakirjoille ja liikekirjeille asete-
tut vaatimukset. Vakuuttava ja havainnollinen 
puhe-esitys.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, harjoitukset 40. Kontaktiopetus, 
luennot 20. Valmisteltuihin oppimisaineistoio-
hin perehtyminen 16. Arviointi ja palaute 4.
Arviointiperusteet: Oppimistehtävien suorit-
taminen, läsnäolo oppitunneilla ja aktiivisuus, 
kirjallisten tenttien suorittaminen.
Arviointiasteikko: 0 - 5

BD1000 Johdanto tietojenkäsittelyyn, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kokonaiskuvan antami-
nen nykyaikaisesta tietojenkäsittelystä ja tie-
totekniikasta, opiskeluun orientointi ja ammat-
tikuvan selkiyttäminen. Orientaatio yrityksen 
tietojärjestelmiin sekä niiden merkitykseen ja 
mahdollisuuksiin yrityksen toiminnan ohjauk-
sessa ja tukemisessa.
Keskeinen sisältö: Tietojenkäsittely ja yh-
teiskunta, mikä tietokone on, tietokonelaitteet 
ja tietokoneohjelmat, tietokoneen tiedonhal-
linta, tietoliikenne ja tietoverkot, multimedia, 
tietokannat, tietojärjestelmät, tietoturva, tie-
tokoneen ergonomia ja tietokoneen juridiikka.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
luennot 40 % harjoitukset 60
Arviointiperusteet: tentti 55 % harjoitukset 
45 %
Arviointiasteikko: 1 - 5

BD1004 Tietokonelaitteet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tietokonelaitteistojen 
perusteknologian oppiminen ja tietokoneen toi-
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minnan ymmärtäminen; tietokoneen toiminta, 
prosessorit, muistipiirit, oheislaitteet, lukujär-
jestelmät, koodausteoriaa, loogiset porttipiirit 
ja symbolinen konekieli.
Keskeinen sisältö: Opintojakson aikana teh-
dään parityönä Power Point -esitys jostakin tie-
tokoneen osasta tai oheislaitteesta. Esitys on 
samalla osa BC1022-opintojaksolla tehtävää 
harjoitustyötä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0-5

BD1003 Käyttöjärjestelmät, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoittee-
na on perehdyttää oppija käyttöjärjestelmien 
perusteisiin, sekä Windows XP käyttöjärjestel-
män peruskäyttöön.
Keskeinen sisältö: Windows työaseman hal-
linta, käyttäjätietojen hallinta, hakemistojen 
jakaminen, kirjoitin- ja verkkopalvelut sekä 
moniajokäyttöjärjestelmän rakenne.
Edeltävät opinnot: Opiskelijan työmäärän ja-
kautuminen: tunneilla tehtävät harjoitukset 80 
% kotitehtävät 20 %
Arviointiperusteet: tentti 60 % harjoitukset 
40 %
Arviointiasteikko: 1 - 5

BD2003 Linux, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija ymmärtää Linux-käyttöjärjestel-
mää sekä hallitsee Linuxin perusasennuksen ja 
peruskäytön.
Keskeinen sisältö: Linux käyttöjärjestelmän 
asennus, käyttöliittymät, sisään- ja uloskirjau-
tuminen, linux-dokumentointi, hakemistora-
kenne, tiedostojen suojaukset, oheislaitteet, 
peruskomennot, vi-editori, komentotulkki, sc-
ripti-ohjelmoinnin perusteet, prosessien hallin-
ta, Linux-sovellukset.
Edeltävät opinnot: ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
40 h, omatoiminen työskentely ja harjoitusteh-
tävien tekeminen 40 h.
Arviointiperusteet: Arviointi perustuu tent-
tiin ja pienimuotoiseen tutkielmatyöhön.
Arviointiasteikko: 0-5

BD2002 Relaatiotietokannat, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tietotarpeista lähtevän 

tietovaraston käsitteet sekä relaationaalisen 
tietokannan perusteiden ymmärtäminen ja 
SQL-kielen hallinta tiedon haussa.
Keskeinen sisältö: Käsitekaaviot, relaatiot ja 
niiden väliset yhteydet, pää- ja viiteavaimien 
merkitys, SELECT-lause, SQL:n upottaminen 
VB.net - ympäristöön.
Edeltävät opinnot: Opiskelijan työmäärän ja-
kautuminen: Tuntiharjoitukset 80 %, kotihar-
joitukset 20 %
Arviointiperusteet: tentti 60 % harjoitukset 
40%
Arviointiasteikko: 0 - 5

BD1011 Access peruskurssi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Access tietokantaohjel-
miston peruskäyttö, taulukot, relaatiot, lomak-
keet, raportit ja kyselyt
Keskeinen sisältö: Access taulut, lomakkeet, 
raportit ja relaatiot
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Tun-
tiharjoituksia 100 %
Arviointiperusteet: Tentti 55 %, harjoitukset 
45 %
Arviointiasteikko: 0 - 5

BD1018 SQL-perusteet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Oppija osaa hakea ja päi-
vittää tietoja sekä luoda tietokannan ja päivit-
tää sen rakennetta SQL-kieltä käyttäen. Oppija 
osaa muodostaa käsitekaavion tietokantarat-
kaisun pohjaksi annetun vaatimusmäärityksen 
perusteella.
Keskeinen sisältö: SQL-kieli, käsite-, luokka- 
ja er-kaavio
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
40 h harjoitustunteja, 40 h omaehtoista työs-
kentelyä
Arviointiperusteet: Tentti (50%) sekä oppi-
mistehtävät (50%)
Arviointiasteikko: 0-5

BD1005 Ohjelmoinnin peruskurssi, 10 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 
on antaa opiskelijalle yleiskuva ohjelmoinnista. 
Kurssin jälkeen opiskelija osaa toteuttaa yksin-
kertaisia ohjelmia.
Keskeinen sisältö: Ohjelmoinnin peruskäsit-
teet- ja rakenteet, oliopohjaisen lähestymista-
van perusrakenteet.
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Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 60 h, harjoitukset 60 h, omatoiminen 
työskentely ja harjoitustehtävien tekeminen 
140 h.
Arviointiperusteet: Kurssiin sisältyy ohjel-
mointitekniikan ja Visual Basicin tentit. Arvo-
sana määräytyy tenttitulosten perusteella.
Arviointiasteikko: 0-5.

BD2001 HTML ja XHTML, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on 
antaa opiskelijalle valmiudet tehdä standardi-
en mukaisia, graafisesti näyttäviä ja kiinnosta-
via Internet-julkaisuja.
Keskeinen sisältö: HTML- ja XHTML-ohjel-
moinnin perusteet sekä taulukoiden, multime-
diaelementtien, CSS-tyylimääritysten ja ke-
hyksien käyttö.
Edeltävät opinnot: ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 
h omatoimista materiaaliin tutustumista ja 
harjoitustehtävien tekemistä.
Arviointiperusteet: Arviointi perustuu harjoi-
tustehtäviin.
Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

BD2000 Käyttöliittymän suunnittelu, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Oppija tunnistaa graafi-
sen käyttöliittymän suunnittelun vaikutuksen 
käytettävyyteen ja tietää suunnitteluun liitty-
vät keskeiset asiat.
Keskeinen sisältö: Internet käyttöliittymä 
ASP.NET:in avulla. Paikallinen käyttöliittymä 
VB.NET:illä Käyttöliittymän asema sovellukses-
sa ja sen keskeiset tavoitteet. Käyttöliittymän 
käytettävyyden arviointi ja parantamisen me-
netelmät.
Edeltävät opinnot: Opiskelijan työmäärän ja-
kautuminen: Tuntiharjoittelu 80 %, kotiharjoit-
telu 20 %
Arviointiperusteet: tentti 60 % harjoitukset 
40 %
Arviointiasteikko: 0 - 5

BD1007 Kansantalouden perusteet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa- kansan-
talouden peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet 
-pohtia kansainvälistymisen ja globaalisation vai-
kutuksia yksilöön, yritykseen ja tietoyhteiskun-
taan- hinnanmuodostuksen peruslainalaisuudet

Keskeinen sisältö: Mitä kansantalous-
tiede tutkii ja mitkä ovat sen keskeiset 
käsitteet?Miten Suomen kansantalous on ke-
hittynyt tietoyhteiskunnaksi ja miten se selviää 
globalisoituvassa maailmantaloudessa?Mitkä 
ovat ne kansantalouden ilmiöt, jotka edistävät 
yhteiskunnan hyvinvointia?Miten talouspolitiik-
kaa hoidetaan Suomessa EU-maana?
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 10Kontaktiopetus, 
luennot 30Oppimistehtävät/itsenäinen tiedon-
hankinta 10Valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 26Arviointi ja palaute 4 
Arviointiperusteet: Luentoaktiivisuus,suhda
nnekirjoitelma,pörssitehtävä ja tentit
Arviointiasteikko: 0 - 5

BD1008 Yritystalouden perusteet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee erilais-
tën yritysten toiminnan perusteita ja niiden 
toimintaympäristöä, opiskelija ymmärtää yri-
tystoiminnan suunnittelun periaatteita ja yh-
teyden yrityksen tuotanto ja laskentajärjestel-
miin.
Keskeinen sisältö: Yrityksen toiminta ja toi-
mintaympäristö, toiminnan organisointi, hen-
kilöstö, markkinoinnin perusteita, talouden 
suunnittelua, yhtiömuodot, liiketoimintasuun-
nitelma, strateginen suunnittelu
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot 30 h, harjoitukset 14 h, itsenäinen tie-
donhankinta 20, valmisteltuihin oppimisaineis-
toihin tutustuminen 14 h, arviointi ja palautus 
2 h
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 0 - 5

BD1014 Computing English 1, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy tieto-
jenkäsittelyssä tarvittavaan sanastoon ja kau-
pan alan peruskäsitteisiin tekstien ja harjoi-
tusten avulla. Opiskelija oppii hyödyntämään 
tekstien tulkinnassa sanakirjoja ja muita apu-
neuvoja. Opiskelija parantaa oppimisvalmiuk-
siaan ylläpitääkseen ja kehittääkseen itseoh-
jautuvasti omaa kielitaitoaan.
Keskeinen sisältö: Laitteisto- ja ohjelmis-
tosanastoon sekä yritystoimintaan liittyvän 
sanastoon perehtyminen. Keskeiset viestintä-
tilanteet: suullisten ja kirjallisten ohjeiden an-
taminen, neuvonta ja prosessien kuvaaminen, 
puhelinviestintä. Oman koulutuksen kuvailu, 
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itsestä kertominen, cv:n laatiminen.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 40 
kontaktituntia (sisältää kirjallisen tentin), 40 h 
itseopiskelutehtäviä ja tiedonhakua.
Arviointiperusteet: 80% läsnäolo, aktiivinen 
osallistuminen, kirjallinen tentti.
Arviointiasteikko: 0-5
BD2013 Spoken English, 3 op
Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on saavuttaa 
sellaiset kielelliset ja viestinnälliset taidot, jot-
ka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin 
englannin kielellä.
Keskeinen sisältö: Puhelinkieli, paikat ja ajat, 
ohjeiden pyytäminen/antaminen, prosessien 
kuvaaminen, vieraiden isäntänä toimiminen, 
vierailut ja sosiaaliset tilanteet, itsestä ja Suo-
mesta kertominen, seurustelukieli (small talk.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 40 
kontaktituntia, joihin sisältyy luokkatehtäviä, 
muistiinpanojen tekemistä, esitelmän pitämi-
nen ja palautteen antamista toisten opiskelijoi-
den esityksistä.40 tuntia itsenäistä ja ohjattua 
työtä, johon kuuluu esityksen valmisteleminen 
ja annettuihin materiaaleihin perehtyminen 
tenttiä varten.
Arviointiperusteet: Tuntiaktiivisuus (80% 
läsnäolo vaaditaan). Suullinen tentti ja esitel-
mä.
Arviointiasteikko: 0-5

BD1015 Computing English 2, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy oman 
ammattialansa vaativampiin teksteihin ja kie-
lenkäyttötilanteisiin sekä liikeviestinnän perus-
teisiin. Hän pystyy seuraamaan alan ajankoh-
taisia kuulumisia viestintävälineissä.Opiskelija 
tutustuu oman alansa työnhakuprosessiin.
Keskeinen sisältö: Oman ammattialan teks-
tejä ja harjoituksia, internetsanastoa. Sähkö-
postiviestintä, tarjouspyynnön ja tarjouksen 
laatiminen. Työpaikkahakemuksen laatiminen, 
cv:n päivittäminen ja työpaikkahaastattelun 
simulointi. Opinnäytetyön abstraktin kirjoitta-
misohjeisiin tutustuminen. Suullisen esityksen 
pitäminen.
Edeltävät opinnot: Computing English 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 40 kon-
taktituntia (sisältää kirjallisen tentin), 40 h 
itseopiskelutehtäviä,esityksen valmistelua ja 
tiedonhakua.
Arviointiperusteet: 80% läsnäolo, aktiivinen 
osallistuminen, kirjallinen tentti
Arviointiasteikko: 0-5

BD1016 Sociala kontakter, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuo-
rovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla 
hän selviytyy suullisissa viestintätilanteissa. 
Opiskelija tiedostaa kulttuurierojen vaikutuk-
sen viestintään ja osaa toimia pohjoismaisessa 
kulttuuriympäristössä. Opiskelija tuntee oman 
oppimistyylinsä ja hyödyntää erilaisia oppimis-
strategioita. Opiskelija oppii itseohjautuvasti 
käyttämään kieliohjelmia, sanakirjoja ja muita 
lähteitä ruotsin kielen opiskelussa. Opiskelija 
osaa toimia tavallisimmissa työelämän suulli-
sissa viestintätilanteissa sekä kertoa koulutuk-
sestaan ja tulevasta ammatistaan. Opiskelija 
osaa laatia työpaikkahakemuksen ja CV:n sekä 
kirjoittaa sähköposti- ja muita työelämän vies-
tejä asianmukaisella tyylillä. Opiskelija osaa 
lukea oman alansa yleistekstejä apuvälineitä 
käyttäen.
Keskeinen sisältö: Oppimisstrategiat, tie-
donhaku, suullinen viestintä (itsestä, koulu-
tuksesta ja tulevasta ammatista kertominen, 
työpaikkahaastattelu, small talk, puhelinvies-
tintä, opastaminen, mielipiteen ilmaisu), poh-
joismaisia kulttuuripiirteitä, kirjallinen viestintä 
(työhakemus ja CV, sähköposti), IT-alan yleis-
sanastoa.
Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai pe-
ruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppi-
määrät. Tarvittaessa kielten kertaavat opinto-
jaksot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 40h 
Oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta 
27h Valmisteltuihin oppimisaineistoihin pereh-
tyminen 10h Arviointi ja palaute 3h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen (80% läsnäolo), suullisia 
ja kirjallisia harjoituksia, suullinen tentti
Arviointiasteikko: 0-5

BD1017 Svenska för IT-branschen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edel-
leen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötai-
tojaan, joita hän tarvitsee toimiakseen IT-alan 
monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän 
ymmärtää kielitaitonsa merkityksen osana am-
mattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullises-
ti ja kirjallisesti keskeisissä työhönsä liittyvissä 
tilanteissa asianmukaisella tyylillä. Opiskelija 
syventää oman ammattialansa sanaston hallin-
taa. Opiskelija ymmärtää oman ammattialansa 
tekstejä sekä osaa laatia kirjallisia raportteja 
sekä pitää suullisia esityksiä.
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Keskeinen sisältö: Keskeiset työelämän vies-
tintätilanteet, ajankohtaiseen oman alan ma-
teriaaliin tutustuminen sekä työn, sen eri vai-
heiden ja työympäristön esittely, suulliset ja 
kirjalliset raportit ja esitykset, oman ammatti-
alan tekstien lukeminen, ammattisanastoa.
Edeltävät opinnot: BD1016 Sociala kontakter
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 40h 
Oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta 
27h Valmisteltuihin oppimisaineistoihin pereh-
tyminen 10h Arviointi ja palaute 3h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen (80% läsnäolo), suullisia 
ja kirjallisia harjoituksia, kirjallinen tentti
Arviointiasteikko: 0-5

AMMATTIOPINNOT

BD2010 Kouluttajakoulutus, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee merki-
tyksellisen oppimisen kriteerit ja aikuiskoulu-
tuksen periaatteet, osaa käyttää erilaisia ope-
tusvälineitä ja ohjata sekä arvioida oppimista. 
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa koulu-
tustilaisuuden.
Keskeinen sisältö: Alustuksia opettajan 
osoittamasta kirjallisuudestaHarjoitustunnin 
suunnittelu ja toteuttaminen Apuopettajana 
toimiminen ja palautetunnin pitäminen
Edeltävät opinnot: Suullinen ja kirjallinen lii-
keviestintä, Kokoustaito ja tiimityö
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: KOn-
taktiopetus, harjoitukset 40. Kontaktiopetus, 
luennot 20. Oppimisaineistoihin perehtyminen 
18. Arviointi ja palaute 2.
Arviointiperusteet: oppimistehtävien suorit-
taminen, läsnäolo ja aktiivisuus oppitunneilla, 
kirjallisen tentin suorittaminen
Arviointiasteikko: 0 - 5

BD2011 Tilastomatematiikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: - Määrällisen tutkimuk-
sen eri vaiheiden tunteminen- Aineiston han-
kintaan liittyvien mahdollisuuksien tietäminen- 
Aineiston analysointi kuvailevan tilastotieteen 
avulla- Osaa hyödyntää atk-ohjelmistoja ky-
symyslomakkeen teossa,aineiston keruussa ja 
analysoinnissa.- Osaa tehdä saaduista tulok-
sista tutkimusraportin-
Keskeinen sisältö: - Peruskäsitteistön tunte-
minen- Aineiston hankinta, käsittely ja johto-
päätökset- Atk-ohjelmistojen hyödyntäminen 
kysymyslomakkeen laadinnassa ja aineiston 

käsittelyssä
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: - 
Kontaktiopetus, luennot 2 h- Kontaktiopetus, 
harjoitukset 36 h- Seminaari-/ryhmätyösken-
tely, osallistuminen (sis.ohjauksen) 20 h- Op-
pimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. 
ohjauksen) 10 h- Valmisteltuihin oppimisaineis-
toihin perehtyminen 10 h- Arviointi ja palaute 
2 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen koe ja itsenäi-
nen harjoitustyö
Arviointiasteikko: 0 - 5

BD2012 Todennäköisyyslaskenta ja 
jonoteoria, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tutustuminen todennä-
köisyyslaskentaan sovellusalueina tilastollinen 
päätöksenteko ja toisaalta jonoteoria
Keskeinen sisältö: - Sovellusten kannalta 
keskeisiä todennäköisyysjakaumia- Tilastolli-
nen päätöksenteko väliestimaattien ja testien 
perusteella- Jonoteorian peruskäsitteitä- Yh-
den palvelukanavan jonot
Edeltävät opinnot: BD2011 Tilastomatema-
tiikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: - 
Kontaktiopetus, luennot 2 h- Kontaktiopetus 
harjoitukset 36 h- Seminaari-/ryhmätyösken-
tely (sis. ohjauksen 20 h- Oppimistehtävät/it-
senäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 10 
h- Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehty-
minen 10 hArviointi ja palaute 2 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti ja itse-
näinen harjoitustyö
Arviointiasteikko: 0 - 5

BD2019 Kokoustaito ja tiimityö, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää eri-
laisten kokousten merkityksen ajan hallinnalle 
ja oikeanlaisten päätösten syntymiselle.Opis-
kelija osaa johtaa kokousta ja toimia osanotta-
jana.Lisäksi opiskelija ymmärtää tiimityön eri-
tyispiirteet yrityksen strategian, organisaation 
ja johtamisen kannalta sekä tiimin jäsenen 
vastuut ja velvollisuudet.
Keskeinen sisältö: Mitä tehokkaalta ja ta-
voitteelliselta kokoukselta edellytetään?Mitkä 
ovat ryhmän kehitysvaiheet?Millaisia tehokkai-
ta työtapoja tiimi organisaationa edellyttää?
Edeltävät opinnot: Suullinen ja kirjallinen lii-
keviestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 20. Kontaktiope-

118

tus, luennot 25. Valmisteltuihin oppimisaineis-
toihin perehtyminen 31. Arviointi ja palaute 4.
Arviointiperusteet: oppimistehtävien suo-
rittaminen, läsnäolo ja aktiivisuus, kirjallisten 
tenttien suorittaminen
Arviointiasteikko: 0 - 5

BD2020A Kohti opinnäytettä, 2 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
opinnäytetyön merkityksen oman asiatunti-
juutensa kehittymisessä. Opiskelija tietää am-
mattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteet, 
vaatimukset ja prosessin eri vaiheet. Opiske-
lija hahmottaa oman opinnäytetyön aiheensa 
ja laatii suunnitelman oman opinnäytetyönsä 
toteuttamiselle.
Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tavoitteet 
ja vaatimukset, opinnäytetyöprosessi, aiheen 
valinta, viitekehys, työ/projektisuunnitelma, 
opinnäytetyön rakenne, prosessin ohjaus ja 
opinnäytetyön arviointi.
Edeltävät opinnot: BD1006 Suullinen ja kir-
jallinen liikeviestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokoon-
tumiset 10 h. Omatoiminen työskentely 25 h.
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: Hylätty/hyväksytty

BD2020B Kohti opinnäytettä, 1 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
opinnäytetyön merkityksen oman asiatunti-
juutensa kehittymisessä. Opiskelija tietää am-
mattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteet, 
vaatimukset ja prosessin eri vaiheet. Opiske-
lija hahmottaa oman opinnäytetyön aiheensa 
ja laatii suunnitelman oman opinnäytetyönsä 
toteuttamiselle.
Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tavoitteet 
ja vaatimukset, opinnäytetyöprosessi, aiheen 
valinta, viitekehys, työ/projektisuunnitelma, 
opinnäytetyön rakenne, prosessin ohjaus ja 
opinnäytetyön arviointi.
Edeltävät opinnot: BD1006 Suullinen ja kir-
jallinen liikeviestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokoon-
tumiset 10 h. Omatoiminen työskentely 25 h.
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: Hylätty/hyväksytty

BD1010 Ohjelmistotuotanto, 10 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 
on antaa opiskelijalle perustiedot tärkeimmistä 

ohjelmistotuotannon osa-alueista sekä yleis-
kuva tietojärjestelmän toteutusprojektista. 
Opiskelija ymmärtää laatujärjestelmän merki-
tyksen osana systeemityötä.
Keskeinen sisältö: Ohjelmistotekniikka, oh-
jelmistotuotannon osa-alueet; määrittely, 
suunnittelu, dokumentointi, kuvaustekniikat 
(UML) ja menetelmät. Projektin keskeiset vai-
heet ja toiminnot sekä käytettävät välinevaih-
toehdot. Laatujärjestelmän kehittämisprosessi, 
laatujärjestelmän dokumentaatio, laatujärjes-
telmän käyttöönotto sekä laatujärjestelmän ja 
käsikirjan auditointi ja jatkuva parantaminen. 
Kurssin aikana tehdään laajahko ryhmätyö
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot 140 h: Ohjelmistotuotanto 60 h, 
Projektinhallinta 40 h, laatujärjestelmät 40 
h.Omatoiminen ja ryhmätyöskentely 140 h.
Arviointiperusteet: Kolme tenttiä 50%, ryh-
mätyö 50%.
Arviointiasteikko: 0-5.

BD2004 Ohjelmistotuotannon 
menetelmät, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Oppija ymmärtää ohjel-
mistotuotantoprosessin periaatteet, osaa mal-
lintaa ja suunnitella prosessia eri välineillä, 
kehittää ja arvioida prosessia sekä ymmärtää 
laatujärjestelmän merkityksen ohjelmistotek-
nologiassa.
Keskeinen sisältö: UML-mallinnus
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktitunnit (luennot ja harjoitukset) 50 h, 
omatoiminen työskentely, ryhmätöiden ja har-
joitustehtävien tekeminen 60 h.
Arviointiperusteet: Arvosana muodostuu 
tentin (50%) sekä oppimistehtävien (50%) 
suorittamisesta. Tehtävistä osa voidaan tehdä 
ryhmätyönä.
Arviointiasteikko: 0-5

BD2015 Tietohallinto, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonais-
kuvan nykyaikaisen, tietotekniikkaa tehok-
kaasti hyödyntävän yrityksen tietohallinnosta, 
systeemityöstä, yrityksen laite- ja ohjelmisto-
hankinnoista, myynnin-, materiaalin- ja tuo-
tannonohjauksesta.
Keskeinen sisältö: Suunnittelumallien mer-
kitys yrityksessä, näkökulmia systeemityöstä, 
yritysten tietojärjestelmät, sähköinen liiketoi-
minta ja asiointi, yritysvierailut sekä SAP-toi-
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minnanohjausjärjestelmään tutustuminen.
Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perus-
opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Tentti ja oppimispäiväkirja.
Arviointiasteikko: 1-5

BD2017 Tietojärjestelmän 
rakentaminen, 8 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakso kehittää 
opiskelijoiden kykyä kuvata ja mallintaa yri-
tystä, yrityksen toimintaa ja toimintaympäris-
töä järjestelminä ja prosesseina. Opintojakso 
auttaa oppimaan ja ymmärtämään työpaikan 
tietojärjestelmiä sekä arvioimaan uusia tieto-
järjestelmiin liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla 
opitaan myös selvittämään tietojärjestelmi-
en ongelmia ja kehittämistarpeita Orientaatio 
yrityksen tietojärjestelmiin sekä näiden mer-
kitykseen ja mahdollisuuksiin yrityksen toi-
minnan ohjauksessa ja tukemisessa: yrityk-
sen tietotarve, tietojärjestelmät ja prosessit, 
systeemiajattelu ja systeemityö, tietohallinta 
sekä liiketoimintalähtöinen suunnittelu. Eri ku-
vaustapojen opettelua. Kehittää opiskelijoiden 
kykyä hahmottaa ja hallita monimutkaisia jär-
jestelmiä ja prosesseja, ratkaista ongelmia ja 
harjoitustehtäviä tavoitteellisesti. Auttaa opis-
kelijoita tulkitsemaan ja ymmärtämään organi-
saatioita ja liiketoimintaympäristöjä järjestel-
minä ja jatkuvina prosesseina.
Keskeinen sisältö: Kurssi toteutetaan ohjel-
mistoprojektina ulkopuoliselle toimeksiantajalle.
Edeltävät opinnot: Pakolliset perusopinnot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Omatoi-
minen ja ryhmätyöskentely 200 h.
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0-5.

BD2005 Tuotemarkkinointi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
nykyaikaisen markkinointiajattelun ja tietää, 
kuinka markkinoida sen mukaisesti.Opiskelija 
tietää, kuinka käyttää erilaisia kilpailukeinoja 
eri aloilla ja liiketoimintaympäristöissä - myös 
kansainvälisessä.
Keskeinen sisältö: Asiakassuhdemarkkinoin-
ti; markkinointiprosessi; kuluttaja- ja yritys-
asiakkaan ostokäyttäytyminen; segmentointi; 
markkinointitutkimus; tuote, hinta, jakelu ja 
viestintä; markkinoinnin suunnittelu; kansain-
välinen markkinointi
Edeltävät opinnot: Ei vaadita
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 

Luennot 40 h, raportti 15 h, aineistoon tutus-
tuminen 25 h
Arviointiperusteet: Tentti 50 %, raportti 40 
%, aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille 
10 %
Arviointiasteikko: 0-5
BD2009 Logistiikka, 4 op
Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee logistii-
kan terminologian, omaksuu logistisen koko-
naisajattelun materiaali-, tietö-, raha- ja kierrä-
tysvirtojen hallinnassa ja ymmärtää logistiikan 
merkityksen yrityksen kilpailutekijänä.
Keskeinen sisältö: Logistiikan käsite, logistii-
kan kehitysvaiheet, logistiikan osa-alueet, pal-
velujen logistiikka, logistiikkapalvelut, logistiik-
kastrategiat, logistiikan organisointi, logistiikan 
tulelevaisuudenhaasteet ja -tavoitteet.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot30 h, kontaktiopetus, 
harjoitukset 20 h, seminaari-/ryhmätyösken-
tely, osallistuminen ( sisältää ohjauksen ) 8 h, 
oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 30 
h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin tutustu-
minen 30 h, arviointi ja palaute 2 h.
Arviointiperusteet: Kiirjallinen tentti kurssin 
sisällöstä, palautettavat harjoitukset.
Arviointiasteikko: 0 - 5

BD2008 Yrityspeli, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Yrityspelin tavoitteena 
on kehittää pelaajien ryhmätyö- ja johtamis-
taitoja, päätöksentekoa ja taloudellista ajatte-
lua. Opiskelijat saavat selkeän kuvan yrityksen 
liiketoiminnasta kokonaisuutena, oppivat teke-
mään päätöksiä dynaamisessa ja todellisuut-
ta vastaavassa liiketoimintaympäristössä sekä 
oppivat ymmärtämään yrityksen päätoiminto-
jen vuorovaikutussuhteita.
Keskeinen sisältö: Yrityspelijoukkueiden or-
ganisointi ja valmistelu, perehdyttäminen, 
raporttien ja kilpailutilanteen analysointi ja 
strategian tarkistaminen, päätöksenteko läh-
tökohtatilanteessa ja uusissa tilanteissa, pää-
tösten esittely ja käsittely, lopputulokset.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: hyväksytty - hylätty
BD2006 Yrityksen laskentatoimi, 3 op
Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yrityk-
sen laskentatoimen sisällön ja käytön yrityk-
sen toiminnan ohjaamisessa.
Keskeinen sisältö: Opiskelija perehtyy las-
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kentatoimen tietojärjestelmiin ja niiden käyt-
töön. Kirjanpidon perusteet, budjetointi, toi-
minnan analysointi ja rahoituksen perusteet.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Tentti
Arviointiasteikko: 0-5

BD2007 Yritys- ja sopimusoikeus, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa perustie-
dotyritystoiminnan oikeudellisesta sääntelystä, 
yleisestä ja erityisestä sopimusoikeudesta sekä 
immateriaalioikeudesta.
Keskeinen sisältö: Oikeusjärjestys ja -nor-
mit, sopimuksen tekeminen, yritysmuodot, 
yrittäjän suoja,työoikeus, kauppa- ja palvelu-
sopimukset, kuluttajansuoja, immateriaalioi-
keutta sekä erilaiset IT-sopimukset.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 36 h, harjoitukset 40 h, oppimistehtävät 
30 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin pe-
rehtyminen 52 h, arviointi ja palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustyöt ja 
essee.
Arviointiasteikko: Tentti: 0-5Harjoitustyöt ja 
essee: hyväksytty/hylätty

BD2018 Johtaminen ja 
henkilöstöhallinto, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Oppija saaperustiedot 
johtamisesta, henkilöstöasioiden hoitamisesta, 
työsuhdeasioista ja koulutuksesta.
Keskeinen sisältö: Organisaatiokäyttäyty-
minen, johtaminen, johtamistyylit, kannus-
tintekijät, ryhmäjohtaminen, tiimit, henkilös-
töhallinnon ja työsuhdeasioiden säännökset, 
työnopastus ja palkkauksen perusteet.
Edeltävät opinnot: Pakolliset perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 90 % 
kotona tehtäviä harjoituksia
Arviointiperusteet: 50 % harjoitukset 50 % 
tentti
Arviointiasteikko: 0 - 5

BD2016 Ohjelmistojen 
tuotteistaminen, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 
on antaa kokonaiskuva ohjelmistojen tuotteis-
tamisprosessin eri osa-alueista.
Keskeinen sisältö: Opintojakso sisältää seu-
raavia asioita: tuotteistus, lisensointi, paten-

tointi ohjelmistoalalla, vaatimusten hallinta, 
julkistuksen suunnittelu ja tuotteen elinkaa-
riajattelu, myynti, markkinointi, asiakastuki, 
asiakastoimitukset, jakelu logistiikka ja asia-
kasdokumentointi, käyttöönotto, koulutus, 
tuotekehityksen resursointi ja strategian muo-
dostaminen. Opintojakso toteutetaan moni-
muoto-opetuksena Moodle-ympäristössä.
Edeltävät opinnot: Ohjelmistotuotannon pe-
rusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Ryhmätyönä tehtävä 
tuotteistamissuunnitelma ja yksilötyönä tehtä-
vä essee.
Arviointiasteikko: 0-5

VALINNAISET OPINNOT

BD2014 Language of Manuals, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy ma-
nuaalien kieleen ja ohjelmistojen käyttöohjei-
siin.Hän pystyy tuottamaan dokumentaatiota 
ohjelmistojen tuottajille ja käyttäjille.
Keskeinen sisältö: Java -pakettien ja ?luok-
kien referointia, ajankohtaisiin artikkeleihin 
tutustumista ja niiden sisällöstä keskustelua. 
Opintojaksoon sisältyy kirjallisen dokumentaa-
tion tuottaminen Java - ohjelmointikurssin har-
joitustyöhön ja suullisen esityksen pitäminen.
Edeltävät opinnot: Computing English 1 & 2
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 16 kon-
taktituntia, 38 h itsenäistä työskentelyä sisäl-
täen dokumentaation tuottamisen Java-ohjel-
mointikurssin harjoitustyöhön.
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 

BD2202 XML-ohjelmointi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää XML 
(eXtensive Markup Language) -kielen merki-
tyksen erilaisten tietojärjestelmien osa-alueis-
sa ja järjestelmien välisessä tiedonsiirrossa. 
Opiskelija ymmärtää XML-kielen perusraken-
teet ja soveltamisen eri sovelluskohteissa. 
Opiskelija osaa laatia XML-kielisiä dokument-
teja sekä hallitsee dokumenttien prosessoinnin 
(mm. määritys, muotoilu, transformointi) pe-
rusteita.
Keskeinen sisältö: XML-kielen perusteet, so-
veltamis- ja käyttökohteita. Dokumentin ra-
kenteen kuvaaminen DTD:tä ja XML Schemaa 
käyttäen. Dokumentin muotoilu ja muuntami-
nen XSL:ää käyttäen. XML-liitännäisstandarde-
ja ja sovellusalueita (mm. XPath, XLink, SOAP/
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WebServices, SOA/BPEL)
Edeltävät opinnot: ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
40 h, omatoiminen työskentely ja harjoitusteh-
tävien tekeminen 40 h.
Arviointiperusteet: Opintojaksoon kuuluu 
tentti sekä harjoitustehtäviä. Arvosana mää-
räytyy molempien perusteella siten, että tentin 
painoarvo on 2/3 ja tehtävien 1/3.
Arviointiasteikko: 0-5

BD2203 PHP-ohjelmointi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoittee-
na on tutustua LAMP-ohjelmointiympäristöön 
sekä oppia sen mahdollistama PHP -kielisten ja 
MySQL -tietokantaan pohjaavien www-sovel-
lusten suunnittelu, toteutus ja testaus.
Keskeinen sisältö: LAMP-ohjelmointiym-
päristöön tutustuminen: LAMP-ympäristön 
palveluiden perusteet ja ympäristön asen-
nus. PHP-kielen perusteet, SQL-kielen alkeet, 
MySQL -tietokantapalvelimen peruskäyttö (so-
vellusohjelmoijan näkökulmasta) sekä tieto-
kantapohjaisten PHP-sovellusten suunnittelu, 
toteutus ja testaus. Harjoitustyönä toteutaan 
www- sovelluksia PHP-kieltä käyttäen. Sovel-
luksien tietokantana käytetään MySQL -tie-
tokantaa. Optionaalisina osioina Smarty- ja 
Savant -template-ohjelmointimalli sekä Pro-
pel-ORM-persistence-ohjelmointimalli.
Edeltävät opinnot: BD2200 ja BD2001 tai 
vastaavat tiedot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teisiä luento- ja harjoitustunteja 40 h, omatoi-
minen työskentely ja oppimistehtävien tekemi-
nen 40 h.
Arviointiperusteet: Opintojaksoon kuuluu 
tentti sekä harjoitustehtäviä. Arvosana mää-
räytyy molempien perusteella siten, että tentin 
painoarvo on 2/3 ja tehtävien 1/3.
Arviointiasteikko: 0-5

BD2217 PHP-ohjelmointi jatkokurssi, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu PHP-
kielen edistyneempään soveltamiseen PHP:
n olio-ohjelmoinnissa, tiedostojen ja tieto-
kantojen käsittelyssä, käyttöliittymien ohjel-
moinnissa, verkkopalveluiden ohjelmoinnissa 
(XML-RPC, SOAP, WebServices) sekä SOA-pal-
veluarkkitehtuurissa.
Keskeinen sisältö: PHP-jatkokurssilla sy-
vennytään erityisesti PHP-olio-ohjelmoinnin, 
tietokantaohjelmoinnin sekä käyttöliittymi-

en edistyneempään ja erityisesti tuottavam-
paan ohjelmointiin. Lisäksi kurssilla käsitellään 
SOAP/WebServices-verkkopalveluohjelmoin-
tia, XML-RPC-ohjelmointimallia sekä SOA-pal-
veluarkkitehtuuria PHP-kielen näkökulmasta.
Kurssin aiheita käsitellään PHP-kielen käyttöä 
etenkin isokokoisempien sovellusten toteutta-
misessa, jolloin sovelluskehityksen hallittavuu-
den, helpottamisen ja tehokkuuden merkitys 
nousee merkittävään rooliin.Kurssilla käsitel-
lään mm. seuraavia aihealueita: PHP-kielen 
kertausta (tietokantojen käsittely, tiedostojen 
käsittely, PHP-olio-ohjelmointi, sessioiden kä-
sittely), PHP-tietokantaohjelmointi (PDO-tieto-
kantaoliomalli ja Propel -sovelluskehys), PHP-
käyttöliittymäohjelmointi (Smarty ja Savant 
- sovelluskehykset), PHP-verkkopalveluohjel-
mointi (XML-RPC ja SOAP/WebServices -ohjel-
mointitekniikat)
Edeltävät opinnot: PHP-ohjelmoinnin perus-
kurssi, SQL-kielen perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kurssi on jaettu viiteen(5) moduuliin, joiden 
avulla työskentelyä voidaan ryhmittää. Yh-
teensä kurssi vaatii n. 80 h työpanoksen; verk-
ko-opiskelua, harjoitustöitä, 2 h verkkotentti, 
koostava loppuharjoitus.
Arviointiperusteet: 50 % koe, 50 % harjoi-
tukset.
Arviointiasteikko: 0-5

BD2213 Tietokantaohjelmointi - 
Java/PHP, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tieto-
kantapohjaisten tietojärjestelmien suunnitte-
lu-, toteutus- ja testausprosessin pääpiirteet. 
Opiskelija tutustuu Java- ja PHP-ohjelmointi-
kielten käyttöön tietokantapohjaisten järjes-
telmien ja web-sivustojen toteuttamisessa. 
Opiskelija tuntee SQL-kielen hyödyntämisen 
Java- ja PHP-kielisten sovellusten osana ja tun-
tee tunnetuimpien tietokanta-sovelluskehysten 
(Java: Hibernate, PHP: PEAR_DB, Propel) mer-
kityksen ja käytön tietokantasovellusten kehit-
tämisessä.
Keskeinen sisältö: Tietokantaohjelmoinnin 
perusteet, SQL-kertausta, Java- ja PHP-tieto-
kantaohjelmointimalli, Java-tietokantaohjel-
moinnin ja ORM/Hibernate-sovelluskehyksen 
perusteet, PHP-tietokantaohjelmointi, PEAR_
DB, Propel. TDD-testausorientoitunut tietokan-
tasovelluskehitys.
Edeltävät opinnot: Java-ohjelmointi, PHP-oh-
jelmointi, Tietokantaohjelmointi I, HTML/XHT-
ML-kielen perusteet.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
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Kontaktiopiskelu, etäopiskelu, harjoitukset, 
projektityö, koe, arviointi ja palautteen anta-
minen.
Arviointiperusteet: Koe (50%), projektityö 
(50%)
Arviointiasteikko: 0-5

BD2223 J2ME Java-
mobiiliohjelmointi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu Java-
mobiisovelluskehitykseen J2ME-ympäristön 
avulla. Kurssin tavoitteena on johdattaa opis-
kelijat Java-kielen käyttöön J2ME-ympäristön 
mukaisessa mobiiliohjelmoinissa. Opiskelija 
osaa toteuttaa omia, toimivia, hyvin suunnitel-
tuja ja käyttökelpoisia sovelluksia Java-yhten-
sopivia mobiililaitteita varten.
Keskeinen sisältö: Kurssilla käydään läpi 
Java-mobiiliohjelmointiin ja etenkin J2ME-ym-
päristöön liittyvät aihealueet. Johdatus mobii-
lohjelmointiin, Javan käyttö mobiiliohelmoin-
nissa. Mobiilisovellusten historiaa, tätäpäivää 
ja tulevaisuutta. Sovellusten toteuttamisen pe-
rusteet. MIDP-profiilit ja MIDlet-sovellusluok-
ka, sovellusten rakenne. J2ME-sovelluskehit-
timet. J2ME-ohjelmointiympäristöt. Erilaisten 
sovellusten toteuttaminen. Kehittyneemmät 
J2ME-sovellukset (mm. tietoliikennesovelluk-
set, peliohjelmointi, J2ME ja WebServices)
Edeltävät opinnot: Java-ohjelmoinnin perus-
teet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 
h verkko-opiskelua sekä harjoituksien teke-
mistä.
Arviointiperusteet: 50 % verkkotentti, 50 % 
harjoitustyö.
Arviointiasteikko: 0-5

BD2228 SOAP webservices, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu XML-
pohjaiseen SOAP/WebServices-sovelluske-
hitykseen. Opiskelija ymmärtää modernien 
verkkopalveluiden etuja ja toteutuksen haas-
teita, XML:n merkityksen modernien verkko-
palveluiden toteutuksessa sekä WebServices-
palveluiden perustoiminnan. Opiskelija osaa 
ottaa käyttöön SOAP/WebServices-yhteen-
sopivan web-sovelluspalvelimen (esim. Tom-
cat). Opiskelija osaa laatia WebServices-so-
velluspalvelun, SOAP-asiakassovelluksen sekä 
WSDL-palvelukuvaimen.Opiskelija ymmärtää 
UDDI-rekisterien perustoiminnan. Opiskelija 
tutustuu SOA ?palvelupohjaiseen arkkitehtuu-
riin ja ymmärtää sen merkityksen modernien 

tietojärjestelmien toteutuksessa. Opiskelija 
tuntee BPEL-kielen perusteet WebServices-pal-
veluiden orkestroinnissa.
Keskeinen sisältö: XML-pohjainen järjestel-
mien hajautus ja integraatio, SOAP, WebSer-
vices, WSDL, UDDI. SOA ? palvelupohjainen 
arkkitehtuuri, BPEL-kieli. Java-kielen käyttö 
SOAP/WebServices-palveluiden toteutukses-
sa. SOAP/WebServices-yhteensopivia alustoja 
ja -kehitysvälineitä; esim. Tomcat, Axis, Net-
Beans, Open ESB.
Edeltävät opinnot: XML-kielen perusteet. 
Suositellaan Java-ohjelmoinnin perusteiden 
tuntemista.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 
h verkko-opiskelua ja harjoituksia. 2 h koe. 
Koostava loppuharjoitus.
Arviointiperusteet: 50% koe, 50 % harjoi-
tukset.
Arviointiasteikko: 0-5

BD2206 Verkkomultimedia, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Oppija osaa tuottaa 
WWW -ympäristöön animaatioita, interaktiivis-
ta sisältöä sekä videota ja ääntä. Hän tuntee 
ActionScript 2.0 -ohjelmointikielen perusteet.
Keskeinen sisältö: Flash-esityksen suunnittelu, 
toteutus ja julkaiseminen www-ympäristöön.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja harjoitukset 60 h, omatoiminen työskentely 
60 h.
Arviointiperusteet: oppimistehtävät ja har-
joitustyö
Arviointiasteikko: 0-5.

BD2205 Kuvankäsittely ja käyttö 
www-dokumenteissa, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Oppija tuntee digitaali-
sen kuvankäsittelyn perusteet. Oppija tuntee 
erilaiset kuvien tallennusmuodot ja osaa valita 
niistä sopivat verkkoon ja vertailla niiden käy-
tettävyyttä.
Keskeinen sisältö: PhotoShop -kuvankäsitte-
lyohjelma, käyttöliittymä ja keskeiset työkalut, 
kuvan suurennus ohjelmallisesti, kuvien yhdis-
täminen, läpinäkyvyys, maskit, mustavalkoisen 
ja värikuvan muokkaus, animaatiot, kuvakartat
Edeltävät opinnot: BD2000, BD2001
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
80 h omatoimista työskentelyä
Arviointiperusteet: oppimistehtävistä koos-
tuva portfolio, joka työstetään www-sivustoksi
Arviointiasteikko: 0-5
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BD2208 Käytettävyyden perusteet, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kurssin oppimistavoite 
on perehtyä käytettävyyden periaatteisiin sekä 
sisällöllisesti että ulkoisten asioiden näkökul-
masta. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskeli-
ja pystyy arvioimaan ja kehittämään tuotteen 
(esim. sovellus, www-sivusto) sisällön, sen 
jäsentämisen, toiminnallisuuden ja ulkoasun 
käytettävyyttä.
Keskeinen sisältö: 1. Käytettävyyden määri-
telmä.2. Miksi käytettävyys jätetään huomioi-
matta? 3. Käytettävyys eri näkökulmista (käyt-
täjä, suunnittelija, ylläpitäjä). 4. Käytettävyys 
osana koko suunnitteluprosessia. 5. Suunnitte-
luvälineitä. 6. Sisällön suunnittelu. 7. Ulkoasun 
suunnittelu. 8. Ihmisestä tiedonkäsittelijänä. 
9. Käytettävyyden testaus- ja arviointimene-
telmiä.
Edeltävät opinnot: BD2001 HTML ja XHTML
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Omatoi-
minen tyoskentely 120 h.
Arviointiperusteet: Arvosana muodostuu 
tehtävien tekemisestä (30%), tehtäviin liitty-
västä pohdintaosuudesta (30%) sekä esseestä 
(40%).
Arviointiasteikko: 1-5.

BD2219 C#, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii C# -oh-
jelmointikielen perusteet.
Keskeinen sisältö: Console sekä Win Forms -
sovelluksien tekeminen Visual Studio:lla. Opin-
tojakso käy osasuorituksena kurssiin BD2218 
.NET -ohjelmointi 6 op.
Edeltävät opinnot: BD1005 Ohjelmoinnin pe-
ruskurssi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kurssi toteutetaan monimuoto opetuksena, 
jolloin opiskelijalle jää hieman teorian opiske-
lemista itsenäisesti sekä tehtävien tekemistä 
omatoimisesti verkkomateriaalin perusteella. 
Pääosa kurssin teoriasta opetetaan lähiopetuk-
sena.
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät arvioi-
daan 1/3 painoarvolla ja koe 2/3 painoarvolla.
Arviointiasteikko: 0-5

BD2221 ASP.NET -ohjelmointi, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee koulu-
tusjakson jälkeen ASP.NET 2.0 -tekniikan kes-
keisimmät ominaisuudet ja toimintaperiaatteet. 
Opiskelija osaa luoda sekä komponenttipohjai-

sia että yksinkertaisia, palveluorientoituneita 
kolmikerrosarkkitehtuurin mukaisia sovelluksia 
Web-selaimille.
Keskeinen sisältö: 1. Johdanto Microsoft 
.NET-arkkitehtuuriin2. Tutustuminen Visual 
Studio 2005:een3. Web Forms -ohjelmointi ja 
tapahtumien hallinta4. Web Application ja Web 
Controls, erilaisten selainten huomioiminen5. 
Tilan hallinta (client - server), tiedonvälitys so-
velluksessa erilaisin tekniikoin6. Master Pages 
-tekniikka, sivustonavigoinnin toteutus7. Roo-
liperustainen käyttäjäoikeushallinta8. ADO.
NET-tietokanta-arkkitehtuuri; Dataset ja Da-
taAdapter, 9. Datalist- ja DataGrid -kontrollit, 
erilaisia käyttöliittymäkontrolleja käyttöliitty-
män toteutukseen9. Web Services10. Suori-
tuskyky ja välimuistitekniikat12. Sovelluksen 
kääntäminen, jakelu ja asetukset (web.config, 
machine.config)13. Korkeasti optimoitu .NET 
Pet Shop ostoskorityyppinen verkkokauppaso-
vellus, jossa on hyödynnetty uusimpia teknii-
koita ja menetelmiä.14. Harjoitustyö
Edeltävät opinnot: HTML/XHTML, Ohjelmoin-
nin peruskurssi, Relaatiotietokannat
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kurssin suorittaminen vaatii noin 8 - 10 h opis-
kelua viikossa riippuen aikaisemmasta osaa-
mistasosta.
Arviointiperusteet: Kurssin suorittaminen 
edellyttää oppimistehtävien suorittamista, op-
pimisen ja itsearvioinnin kirjoittamista sekä 
harjoitustyön tekemistä. Jokainen opiskelija 
kirjoittaa oppimistehtävien yhteydessä oppi-
mistaan ja itsearviointia. Kurssin arvioinnissa 
oppimisen ja itsearvioinnin painoarvo on 50 % 
ja harjoitustyön painoarvo 50 %.
Arviointiasteikko: 0-5

BD2218 .NET -ohjelmointi, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa C#.NET-
ohjelmointikielien perusteet. Opiskelija osaa, 
paitsi käyttöliittymäohjelmoinnin, myös oppii 
ymmärtämään hajautetun sovelluskehityksen 
perusperiaatteet .NET-ympäristössä.
Keskeinen sisältö: .NET arkkitehtuuri, sovel-
luskehitys VB.NET ja/tai C#.NET ohjelmointi-
kielillä, .NET-komponentit, ASP.NET, ADO.NET, 
Web Services, Windows Forms. Ohjelmointiym-
päristönä Visual Studio .NET.
Edeltävät opinnot: HTML/XHTML, Relaatio-
tietokannat
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Harjoitustyö 1/3-paino-
arvolla ja koe (2 koetta) 2/3 painoarvolla.
Arviointiasteikko: 0-5
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BD2220 Microsoft.NET-arkkitehtuuri, 
6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee koulu-
tusjakson jälkeen Microsoft.NET-arkkitehtuurin 
keskeisimmät ominaisuudet ja toiminnot (teo-
ria) sekä niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija 
osaa luoda sekä komponenttipohjaisia että yk-
sinkertaisia, palveluorientoituneita kolmiker-
rosarkkitehtuurin mukaisia sovelluksia (käy-
täntö).
Keskeinen sisältö: Kaikille yhteiset pakolli-
set osat:1. Johdanto Microsoft .NET-arkkiteh-
tuuriin- katsaus ohjelmistoarkkitehtuureihin, 
erikoisesti palveluorientoitunut kolmikerros-
arkkitehtuuri (SOA)- Käyttöjärjestelmät ja 
palvelintuotteet ja muut teknologiat- CLR:n 
toiminta, ohjelmointikielet ja kieliriippumat-
tomuus- Lähdekoodin kääntäminen kaksivai-
heisesti (JIT)2. Komponenttiohjelmoinnin pe-
rusteet3. ADO.NET-tietokanta-arkkitehtuuri4. 
Verkkopalvelut (Web Services)5. Harjoitustyö 
Vapaaehtoiset osat:6. ASP.NET-ohjelmoinnin 
perusteet7. ASP.NET-mobiiliohjelmoinnin pe-
rusteet
Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin peruskurssi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kurssin 
suorittaminen vaatii noin 8 - 10 h opiskelua 
viikossa riippuen aikaisemmasta osaamista-
sosta.
Arviointiperusteet: Kurssin suorittaminen 
edellyttää oppimistehtävien suorittamista, op-
pimisen ja itsearvioinnin kirjoittamista sekä 
harjoitustyön tekemistä. Jokainen opiskelija 
kirjoittaa oppimistehtävien yhteydessä oppi-
mistaan ja itsearviointia. Kurssin arvioinnissa 
oppimisen ja itsearvioinnin painoarvo on 50 % 
ja harjoitustyön painoarvo 50 %.
Arviointiasteikko: 0-5

BD2224 Liiketoimintaprosessien 
mallintaminen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu pro-
sessiajattelun perusteisiin ja organisaatioiden 
toimintaan liiketoimintaprosessien tasolla. 
Opiskelija tuntee strategian merkityksen pe-
rusteet prosessien näkökulmasta. Opiskelija 
tutustuu toimintokeskeisen ja prosessiperus-
taisen organisaation eroihin. Opiskelija tutus-
tuu liiketoimintaprosessien mallintamiseen ja 
yleisimpiin kuvaustapoihin. Opiskelija osaa 
käyttää jotain case-välinettä (esim. Microsoft 
Visio) liiketoimintaprosessien mallintamiseen. 
Opiskelija tutustuu prosessien mittaamisen ja 
arvioinnin perusteisiin. Opiskelija tekee pro-

sessianalyysin jonkin yhteistyöyrityksen pro-
sesseista.
Keskeinen sisältö: Johdanto prosessiajatte-
luun, toimintokeskeinen vs. prosessiperustai-
nen organisaatio, BPM- business process ma-
nagement, strategialähtöisen organisaation 
prosessien perusteet, yrityksen liiketoiminta-
prosessien poikkifunktionaalinen kuvaaminen, 
case: Microsoft Visio, yrityksen tietojärjes-
telmät & liiketoimintaprosessit, toiminnan-
ohjaus. Toiminnan mittaaminen, mittarien 
laadinta, prosessien ja strategian kytkentä 
toisiinsa, prosessien systemaattinen arviointi 
ja kehittäminen, prosessit ja PDCA-syklin pe-
rusteet. Sovellusalueita; prosessiajattelu laa-
dunvarmistuksen ja verkostoitumisen tukena, 
SCM-tilaus-toimitusketjujen hallinnassa (esim. 
SCOR-malli), tuote- ja palvelutuotannon eri-
tyiskysymykset prosessien hallinnassa. Case-
harjoitus: yrityksen prosessien mallintaminen 
ja analysointi (yksilö- tai pienryhmätyö)
Edeltävät opinnot: Suositellaan BD2015 Tie-
tohallinto.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja ja ohjattuja harjoituksia 50 h, ohjattua 
ja itsenäistä työskentelyä (yrityksen prosessi-
en mallintaminen ja analysointi) 30 h.
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät 100%. 
Osa tehtävistä katselmoidaan tunneilla. Osan 
tehtävistä voi tehdä pienryhmissä (1-3 opiske-
lijaa).
Arviointiasteikko: 0-5

BD2225 Yritysten liiketoimintaprosessit 
& tietojärjestelmät, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu yri-
tyksen liiketoimintaprosessien tukemiseen ja 
kehittämiseen tietojärjestelmien avulla. Opis-
kelija tuntee organisaatioiden tyypilliset ar-
voketjut (esim. SCM, SCOR-malli) ja niiden 
soveltaminen tuote- ja palvelutuotannossa. 
Opiskelija tutustuu tietojohtamisen perustei-
siin tietojärjestelmien näkökulmasta. Opiske-
lija tutustuu mm. logistiikan, taloushallinnon, 
henkilöstöhallinnon, tuotekehityksen tieto-
järjestelmiin sekä toimistoautomaation sekä 
työryhmäsovellusten perusteisiin. Opiskelija 
ymmärtää tietojärjestelmien ja tietovarasto-
jen merkityksen liiketoimintatiedon ja päätök-
senteon tuen näkökulmasta. Opiskelija osaa 
arvioida yritysten tarpeita tietojärjestelmien 
näkökulmasta. Opiskelija osaa tunnistaa orga-
nisaation toiminnasta kohteita tietojärjestel-
mien ja liiketoimintaprosessien rinnakkaiselle 
kehittämiselle.
Keskeinen sisältö: Johdantoa kurssin ai-
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heisiin. SCM, tilaus-toimitusketjun- hallinnan 
haasteet yritysten tietojärjestelmille. Tietojoh-
tamisen perusteet, tietojohtaminen & tietojär-
jestelmät. Logistiikan tietojärjestelmät, talous-
hallinnon tietojärjestelmät, henkilöstöhallinnon 
tietojärjestelmät, tuotekehityksen tietojärjes-
telmät, toimistoautomaatio-, viestintä- ja ryh-
mätyöjärjestelmät. Liiketoimintatiedon hallinta 
ja päätöksenteon tuki. Tietovarastojen perus-
teet. Tietojärjestelmät verkostoitumisen ja 
kansainvälistymisen tukena-johdantoa, tieto-
järjestelmät ja liiketoimintaprosessit-johdan-
toa. Kurssilla käytetään erilaisia ERP- ja workg-
roup-tietojärjestelmiä harjoitusten tekemiseen 
ja esimerkkiorganisaation tietojärjestelmän to-
teuttamiseen.
Edeltävät opinnot: Suositellaan BD2015 Tie-
tohallinto, BD2224 Liiketoimintaprosessien ke-
hittäminen
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja ja ohjattuja harjoituksia 50 h, itsenäisiä 
harjoituksia ja projektityö 50 h
Arviointiperusteet: Koe (50%), projektityö 
(50%)
Arviointiasteikko: 0-5

BD2226 Organisaatioiden 
tietojärjestelmien integrointi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee organi-
saatioiden tietojärjestelmien integroinnin pe-
rusteet. Opiskelija tuntee järjestelmien integ-
roinnin tarpeita, tavoitteita, etuja ja haasteita. 
Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa yleisimpiä 
integrointistandardeja ja -tekniikoita. Opiske-
lija osaa arvioida organisaation arvoketjun ja 
verkostojen tietojärjestelmien integrointitar-
peita ja suunnittella tarvittavat integrointirat-
kaisut. Järjestelmäintegraatio ja tietohallinto. 
Opiskelija osaa käyttää erilaisia työkaluja or-
ganisaatioiden tietojärjestelmien integroinnin 
toteutukseen ja integraation hallintaan (or-
chestration).
Keskeinen sisältö: Johdanto tietojärjestelmi-
en integrointiin; integroinnin tavoitteet, edut 
ja haasteet. Tietojärjestelmien ja integroinnin 
merkitys organisaatioiden verkostojen ja suh-
teiden hallinnassa. Vertikaalinen integrointi , 
horisontaalinen integrointi. ”On demand”-lii-
ketoiminta ja dynaaminen integrointi. Erilai-
sia integrointitekniikoita ja ?menetelmiä; Web 
2.0, XML-pohjainen integraatio, SOAP & Web-
Services, EAI- Enterprise Application Integ-
ration, SOA-palveluperustainen arkkitehtuu-
ri, ESB-Enterprise Service Bus-palveluväylät, 
UDDI-palvelurekisterit, BPEL-orkestrointikieli. 
Integrointityökaluja ja -alustoja. Järjestel-

mäintegraatio Microsoft .NET ja Java-teknii-
koiden näkökulmasta. SOA/BPEL-toteutus Net-
beans-työkalulla, case: SAP NetWeaver, case: 
Microsoft BizTalk. Eri tekniikoilla toteutettujen 
tietojärjestelmien integrointiharjoituksia.
Edeltävät opinnot: Suositellaan BD2015 Tieto-
hallinto, BD2224 Liiketoimintaprosessien ke-
hittäminen, BD2202 XML-ohjelmointi.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 h lu-
entoja ja ohjattuja harjoituksia eri työkaluja 
käyttäen, harjoitusten purkamista, koe.
Arviointiperusteet: Harjoitukset 70%, koe 
30%.
Arviointiasteikko: 0-5

BD2227 Tietovarastot ja BI-business 
intelligence -järjestelmät, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu ny-
kyaikaisten tietovarastojen ja business in-
telligence (BI)-järjestelmien perusteisiin ja 
merkitykseen organisaatioiden toiminnassa. 
Opiskelija tutustuu BPM:n (business process 
management), tietovarastoinnin, tiedon ja-
lostamisen business intelligence-järjestelmien 
merkitykseen organisaation päätöksenteon ja 
liiketoimintaprosessien tukena. Opiskelija osaa 
arvioida organisaation tietojärjestelmätarpei-
ta tietovarastojen ja bi-järjestelmien näkö-
kulmasta. Opiskelija tutustuu tietovarastoin-
ti- ja business intelligence-työkalujen käyttöön 
(esim. Cognos, Microsoft Office 2007).
Keskeinen sisältö: Johdanto tietovarastoi-
hin ja business intelligence-järjestelmiin. ”on 
demand”-liiketoiminta, haasteet organisaation 
tietojärjestelmille. Liiketoiminnan suoritusky-
vyn hallinta, BAM-liiketoimintatapahtumien 
seuranta. Organisaation arvoketjun ja verkos-
tojen tukeminen. Datawarehouse-tietovaras-
tointi, datamining, OLAP-perusteet ja OLAP-
kuutiot, ad hoc-kyselyt, raportointi, tiedon 
jalostaminen ja analysointi. Tietolähteiden ja 
-varastojen integrointi, XML-pohjaiset integ-
rointiratkaisut. Opintojakson aiheiden opiske-
lussa ja harjoituksissa käytetään erilaisia tie-
tovarasto- ja business intelligence-työkaluja 
(mm. Cognos, SQL Server, Office 2007)
Edeltävät opinnot: Suositellaan BD2015 Tie-
tohallinto, BD2224 Liiketoimintaprosessien ke-
hittäminen
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 h lu-
entoja, ohjattuja harjoituksia sekä pienryhmis-
sä suoritettavia case-harjoituksia.
Arviointiperusteet: Arvosana muodostuu oh-
jattujen harjoituksien suorittamisesta ja rat-
kaisujen esittämisestä ohjaajalle.
Arviointiasteikko: 0-5
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BD2301 Introduction to Game Development, 1 op
Osaamisalueet: 
BD2302 Introduction to C++, 3 op
Osaamisalueet: 
BD2303 Game Development Tools, 4 op
Osaamisalueet: 
BD2304 Advanced C++, 3 op
Osaamisalueet: 
BD2305 Introduction to 2D Game Programming, 
3 op
Osaamisalueet: 
BD2306 Game Programming Project I, 5 op
Osaamisalueet: 

BD2215 Johdanto elektroniseen 
kaupankäyntiin, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Oppija tuntee elektroni-
sen kaupankäynnin liiketoimintaa ohjaavat sei-
kat ja ymmärtää muutokset, joita liiketoimin-
taprosesseissa tarvitaan otettaessa tietoverkot 
keskeiseksi osaksi yrityksen liiketoimintaa.
Keskeinen sisältö: Elektroninen kaupankäyn-
ti ja siihen liittyvä oikeudellinen normisto, lii-
ketoimintaprosessit, verkkoliiketoiminta ja sen 
strategian luominen pk-yritykselle.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 30 h oh-
jaustunteja luokassa50 h yhteistoiminnallista 
työskentelyä ryhmässä
Arviointiperusteet: pk-strategian luominen 
case-yritykselle ryhmätyössä (50%), essee 
(30%), itsearviointi omasta oppimisesta ja 
ryhmän arvioinnista(20%)
Arviointiasteikko: 0-5

BD2216 Tietojärjestelmän testaus, 3 
op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on, 
että opiskelija tuntee testaamisen perusaja-
tukset, osaa soveltaa niitä ohjelmistotyössä ja 
ottaa ne huomioon ohjelmiston elinkaaren kai-
kissa vaiheissa.
Keskeinen sisältö: Virheiden luokittelu, vir-
heiden syyt, testauksen menetelmiä, testauk-
sen apuvälineitä
Edeltävät opinnot: BD1010
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 40 h lu-
entoja, 40 h omaehtoista työskentelyä.
Arviointiperusteet: Tentti
Arviointiasteikko: 0-5.
BD2222 Mobile Internet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu mo-

biilin Internetin käsitteisiin, ominaisuuksiin, 
mobiilipalveluiden toteutuksessa käytettyihin 
keskeisiin tekniikoihin ja mobiilin Internetin 
kehitysnäkymiin. Opiskelija tuntee mobiilipal-
veluiden toteutusperiaatteet WAP-ympäristös-
sä WML- ja XHTML-kieliä käyttäen.
Keskeinen sisältö: Kurssilla käydään läpi mo-
biiliin internetin liittyviä keskeiset aihealueet: 
Internetin nykytilaa (langallista, langatonta, 
mobiilia), Internetin lisäarvopalveluista, joh-
datus mobiiliin Internetiin, Mobiilin Internetin 
kehitys ja sukupolvet, mitä ovat mobiililait-
teet ja mobiilisovellukset? Mobiilit multimedia-
palvelut, MMS, mobiilipalveluita Internetissä, 
esim. mobiili-tv-palvelut, sisällön tuottaminen 
langattomille laitteille, WAP (Wireless Appli-
cation Protocol), mobliilisivustojen ja palve-
luiden toteutus WML- ja XHTML-kielien avulla. 
Mobiilipalvelinsovellukset. Mobiilin Internetin 
ongelmia, etuja sekä kehitysnäkymiä. Lisäksi 
opiskelijat voivat itse ehdottaa sisältöjä, joi-
ta kurssilla voidaan käydä läpi, esim. erilaiset 
mobiiliohjelmontitympäristöt (esim. Microsoft 
.NET mobiilipalveluiden luomisessa, Java-kie-
len rooli mobiilsovelluksissa, mobiilin multime-
dian mahdollisuudet, multimediaviestit, yms.).
Edeltävät opinnot: HTML/XHTML
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 h 
verkko-opiskelua ja harjotuksia, 2 h verkko-
tentti.
Arviointiperusteet: 50 % koe, 50 % loppu-
harjoitustyö.
Arviointiasteikko: 0-5

BD2214 Tietoturva, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että 
opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija 
tuntee tietoturvan osa-alueet ja kykenee tun-
nistamaan sekä arvioimaan tietoriskien vaka-
vuuden. Hän kykenee osallistumaan erityyp-
pisten organisaatioiden tietoturvaan liittyvään 
kehittämistyöhön ja tarvittaessa jopa vetä-
mään sitä. Opintojakso tavoitteen on myös an-
taa pohjaa ja innostaa tietoturvaan liittyvään 
syventävään opiskeluun.
Keskeinen sisältö: Tietoturvan peruskäsitteet 
Tietoturvan osa-alueet Tietosuoja Tietoriskien 
hallinta Salakirjoitus Tietorikokset Verkkojen 
tietoturva Verkkoliiketoiminnan tietoturva Tie-
tojärjestelmien tietoturva Tietoturva opinto-
jaksolla keskitytään käsittelemään tietoturvaa 
lähinnä organisaation hallinnollisena prosessi-
na. Tekniikkaa on käsitelty siinä laajuudessa, 
kuin se on asioiden ymmärtämisessä ja konk-
retisoinnissa tarpeellista. Koska aihe-alue on 
laaja ja opintojaksolla pyritään käsittelemään 
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laajasti ja monipuolisesti aihetta, ei yksittäi-
seen aiheeseen ole voitu keskittyä kovin sy-
vällisesti. Tehtävien ja opintojaksoon liittyvän 
harjoitustyön/esseen kautta opiskelija voi sy-
ventää osaamistaan häntä kiinnostavassa ai-
healueessa.
Edeltävät opinnot: BD1000, BD1003
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: n. 110 h 
opiskelijan työtä
Arviointiperusteet: Opintojakso arvostellaan 
numeroilla 0-5. Arvosana määräytyy seuraa-
vien asioiden perusteella: Etätehtävät (40%) 
Aikatauluissa pysyminen (10%) Aktiivisuus 
(10%) Essee (40%)
Arviointiasteikko: 0-5.

BD2200 C-ohjelmointikielen perusteet, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoittee-
na on, että opiskelija oppii C-kielen perusteet 
ja ominaisuudet sekä oppii ohjelmointitek-
niikoiden toteuttamisen C-kielellä. Lisäksi ta-
voitteena on, että opiskelijat oppivat C-kielen 
syntaksin niin, että se tukee muita samankal-
taista syntaksia noudattavien ohjelmointikiel-
ten (mm. Java, C++, PHP) opiskelua.
Keskeinen sisältö: C-kielen muuttujat, tie-
totyypit, lausekkeet ja operaattorit, ohjausra-
kenteet (valinta- ja toistorakenteet) ja alioh-
jelmat, taulukoiden ja merkkijonojen käsittely 
sekä osoitteiden käytön perusasiat, syötön ja 
tulostuksen alkeet, tiedostojen käsittely sekä 
esikääntäjän direktiivien alkeet.
Edeltävät opinnot: BD1005 Ohjelmoinnin pe-
ruskurssi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
40h, omatoiminen työskentely ja harjoitusteh-
tävien tekeminen 40h.
Arviointiperusteet: 
Loppukoe/yleinen kuulustelu 70% 
Harjoitustyö 30%. 
Harjoituksista 3,3 - 10% ylimääräistä (vain 
kurssin loppukokeella suorittaneille) 
1/3 harjoituksista vaaditaan 
Arviointiasteikko: 0-5

BD2201 Java-ohjelmointi, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoittee-
na on perehdyttää opiskelija olio-ohjelmoin-
tiin, Java-kielen perusteisiin, ominaisuuksiin ja 
perussovellusrakenteisiin sekä ohjelmakoodin 
dokumentointiin.
Keskeinen sisältö: 
-Yleiskuva ohjelmoinnista 

-Java-kielellä ohjelmointi 
-pieni harjoitustyö Java-kielellä (suunnittelu, -
-ohjelmointi, testaus ja dokumentointi) 
Edeltävät opinnot: BD1005 Ohjelmoinnin pe-
ruskurssi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
kurssiin kuuluu pakollisia luentoja 48 tuntia 
pakollisia koneluokassa pidettäviä harjoituksia 
(enintään) 48 tuntia 
tavallisia harjoituksia (tehtävät ratkaistava 
etukäteen) 24 tuntia 
Omatoimista työskentelyä 48 tuntia 
Arviointiperusteet: Kurssin voi suorittaa kah-
den kertauskuulustelun avulla, jos osallistuu 
pakollisiin LUENTOIHIN ja koneharjoituksiin ja 
tekee ainakin kolmanneksen tavallisista koti-
tehtäväharjoituksista sekä demoissa 1-5 että 
demoissa 6-10. Harjoitustehtävistä saa ker-
tauskuulusteluun lisäpisteitä, maksimissaan 
10 % kurssin maksimipistemäärästä. 
Arviointiasteikko: 0-5.

BD2601 Diskreetit rakenteet, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kurssi johdattaa niihin 
tiedon esitysmuotoihin, joita tarvitaan tiedon 
esittämiseksi tietokoneen käsittelyn mahdollis-
tamiseksi. Tällaisia ovat mm. graafit. Kurssilla 
käsitellään myös johdatus logiikkaan ja eräitä 
diskreetin matematiikan perusasioita.
Keskeinen sisältö: Propositiologiikkaa
Boolen algebraa Joukko-oppia Predikaattilo-
giikkaa Relaatio Induktio Rekursio Verkkoteo-
riaa Lukujärjestelmät 
Edeltävät opinnot: Opiskelijan työmäärän ja-
kautuminen: Luennot 32 h, harjoitukset 16 h, 
omatoiminen työskentely 32 h
Arviointiperusteet: Kaksi välikoetta.
Arviointiasteikko: 0-5.

BD2602 Ihminen ja 
vuorovaikutteinen teknologia, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kurssi on johdatus ihmi-
sen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen ja 
sen huomioimiseen käyttöliittymien suunnitte-
lussa.
Keskeinen sisältö: 
-HCI tieteenalana, käsitteitä 
-HCI:n historia, ihmisen aistit  
-Havaitseminen, tarkkaavaisuus  
-Muisti, oppiminen  
-Tunteet, ajattelu  
-Vuorovaikutus (Norman) 
-Vuorovaikutustavat, näppäimistöt ja osoitin-
laitteet  
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-Fittsin laki, näytöt, vuorovaikutusparadigmat 
-HCI:n periaatteita (ei monistetta!) 
-Lisää vuorovaikutusparadigmoja, vuorovaiku-
tustyylit  
-Vuorovaikutustyylejä: komentokielet ja luon-
nolliset kielet 
-Suunnitteluprosessi 
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luentoja 26h, harjoituksia 14h, omatoimista 
työskentelyä 24 h
Arviointiperusteet: 
-1. välikoe: 50% 
-2. välikoe: 50%  
-Demotehtäviä tekemällä voi saada lisäpisteitä 
(enintään 10% välikokeiden maksimipisteis-
tä). 
Arviointiasteikko: 0-5.

BD2603 Laskennan teoria, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kurssilla 
hyvät eväät arvioida mitä tahansa ongelmia: 
-Onko ongelma luonteeltaan laskennallinen? 
Ts. voisiko sen edes periaatteessa ratkaista 
tietokoneella? 
-Jos ongelma on laskennallinen, niin onko se 
ratkeava? Ts. voiko sille laatia ratkaisuohjel-
man, joka pysähtyy aina kaikilla syötteillä? 
-Jos ongelma on ratkeava, niin kuinka vaikea 
se on? Ennen ratkaisualgoritmin laatimista 
voimme jo erottaa helpot ja nopeasti ratkais-
tavat ongelmat työläämmistä. Tällä kurssilla 
jaamme ongelmat Chomskyn hierakian mu-
kaan kolmeen vaikeusluokkaan, joita vastaa-
vat säännölliset kielet, kontekstittomat kielet 
ja rajoittamattomat kielet. 
-Jos ongelma on ratkeava ja sen vaikeus tun-
netaan, niin miten se kannattaa ratkaista? 
Tämä kysymys menee osittain kurssin aihepii-
rin ulkopuolelle, mutta tulet oppimaan näppä-
riä ja tehokkaita menetelmiä tietyn tyyppisiin 
ongelmiin.
Keskeinen sisältö: Laskennanteoria jaetaan 
perinteisesti kahteen osaan: 
-Laskettavuuden teoria (Theory of computabi-
lity), jossa tutkitaan ongelmien ratkeavuutta ja 
arvioidaan niiden vaikeutta ennen ratkaisual-
goritmin laatimista. 
-Laskennan vaativuusteoria (Theory of compu-
tational complexity), jossa arvioidaan ongel-
man laskennallista tila- ja aikavaativuutta. 
Kurssilla käsitellään vain laskettavuuden teori-
aa, mutta kurssin päätteeksi voi tehdä vapaa-
ehtoisen harjoitustyön laskennan vaativuus-
teoriasta.
Edeltävät opinnot: 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Viikottain 6 h kontaktiopetusta, yht. 48h
Harjoitustehtävien ratkaisu 6 h/vk, yht. 48 h
Teorian opiskelu 2h/vk, yht. 16 h
Kokeet + niihin valmistautuminen 10-20h
Yht. 122-132h
Arviointiperusteet: Kurssin suoritus koostuu 
laskuharjoituksista saatavista pisteistä ja väli-
koeiden pisteistä. Laskuharjoituksista voi saa-
da maksimissaan 25% kokonaispisteistä.
Arviointiasteikko: 0-5.

BD2604 Tietorakenteet ja algoritmit 1, 
5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: 
Kurssin tavoitteena on nostaa ohjelmien ja 
ohjelmoijien abstraktiotasoa. Johdatus algo-
ritmien vaativuuteen. Tietojenkäsittelyssä ta-
vallisimmin käytetyt tietorakenteet ja niiden 
hyödyntäminen. Tietorakenteiden käyttäminen 
ja toteuttaminen Java-kielellä.
Keskeinen sisältö: 
Analyysin perusteet: (6h)
-algoritmien suunnittelu ja toteutusperiaatteis-
ta
-asymptoottinen aika- ja tilavaativuusanalyysi
-paras, keskimääräinen, pahin tapaus
-O, o, Omega, theta
-kompleksisuusluokat
-aika vs. tila
Perustietorakenteet: (14h)
-koteloinnin periaate, toteutustavat
-lista sukulaisineen
-puut
-verkot (kevyesti)
- joukot
-oikean tietorakenteen valinta
Perustietorakenteiden toteuttaminen (6h)
Perusalgoritmeja: (6h)
-järjestämisalgoritmit (selection, insertion,
quicksort, heapsort, mergesort) aikavaativuuk-
sineen
-hajautus + törmäyksen välttämisstrategiat
-binäärihakupuut
Edeltävät opinnot: 
-kohtuullinen ohjelmointitaito Javalla. 
-kyky ratkoa yksinkertaisia matemaattisia lau-
seita ja lausekkeita. 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 32 t, Harjoitukset 16 t, omatoiminen 
työskentely 80 h
Arviointiperusteet: 
-1/3 harjoitustehtävistä vaaditaan 2. väliko-
keeseen osallistumiseksi. 
-bonusta harjoitustehtävistä välikokeiden kaut-
ta suorittaville. Eli bonukset lasketaan vain vä-
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himmäisosan ylittävältä osuudelta. Bonukset 
lasketaan tarkasti, ei siis mitään pyöristyksiä 
puoleen tai kokonaiseen pisteeseen. 
-harjoitusbonuksia jaetaan vain harjoituksissa 
läsnäolijoille, niitä ei siis saa lähettämällä  rat-
kaisuja etukäteen sähköpostilla tms olipa syy 
mikä tahansa. Muutamalta harjoituskerralta 
poissaolon pisteet eivät ole ratkaisevia kurs-
sin läpäisyn kannalta, jollei pääse useimpiin 
harjoituksiin, niin yleinen kuulustelu on oikea 
ratkaisu. Oppimisen (ja kurssin läpäisyn) kan-
nalta on tärkeintä tehdä tehtäviä, arvosana 
määräytyy kokeiden perusteella. 
-50% = 1, 60% = 2, 70% = 3, 80% = 4 ja 
90% = 5 
Arviointiasteikko: 0-5.

BD2605 Tietorakenteet ja algoritmit 2, 
4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Nostaa ohjelmien ja 
ohjelmoijien abstraktiotasoa edelleen! Keski-
määräinen aikavaativuus, aikavaativuuksien 
alarajojen todistaminen. Algoritmisuunnitte-
lustrategiat. Verkko abstraktina tietotyyppinä 
ja verkkoalgoritmit. Ulkoisen muistin käytön 
analysointi. Joukon totetuttaminen hakupuilla 
ja hajautuksella.
Keskeinen sisältö: 
-analyysin perusteet (kertausta, jatkoa): 5 t 
-kertaluokkien, aikavaativuuden laskemisen 
kertaus 
-empiirinen tehokkuuden mittaus 
-rekursiorelaatiot rekursiivisten alg. analyysissa 
-tasoitettu vaativuus 
-aikavaativuuden alarajan todistaminen 
-strategiat: 4-6 t 
-BF 
-ahne 
-hajoita ja hallitse 
-peruutus 
-branch and bound 
-heuristiikat 
-mjono-alg. 
-dynaaminen ohjelmointi 
-numeerinen approksimointi (matemaattiset 
ongelmat) (johdatus) 
-kehittyneemmät tietorakenteet 4 
-verkot 
-B-puut 
-perusalgoritmeja: 5 
-leveys- ja syvyyssuunt. haku 
-lyhin polku (Dijkstra ja Floyd) 
-transitiivinen sulkeuma 
-minimaalinen verkon virittävä puu (Prim ja 
Kruskal) 
-topologinen järjestys 

-ulkoisen muistin algoritmit 1-2 
-muuta (valinnaista) 0-2 
-online ja offline alg. 
-hahmontunnistus 
-satunnaisalg. 
-kombinatorinen optimointi 
Edeltävät opinnot: 
Tietorakenteet ja algoritmit 1.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 26 t, Harjoitukset 14 t, omatoiminen 
työskentely 70 t.
Arviointiperusteet: 
-harjoitustehtäviä ja pakollisia X-tehtäviä. 
-1/3 tavallisista demoista tehtävä, harjoitusbo-
nukset lasketaan 1/3 ylittävältä osalta. 
-X-tehtävät ovat pakollisia. Vaikutus koko kurs-
sin arvosteluun n. 40%. 
-harjoitusbonuksia jaetaan vain harjoituksissa 
läsnäolijoille, niitä ei siis saa lähettämällä lä-
hettämällä ratkaisuja etukäteen sähköpostilla 
tms olipa syy mikä tahansa. Muutamalta har-
joituskerralta poissaolon pisteet eivät ole rat-
kaisevia kurssin läpäisyn kannalta, jollei pääse 
useimpiin harjoituksiin, niin yleinen kuulustelu 
on oikea ratkaisu. Oppimisen (ja kurssin läpäi-
syn) kannalta on tärkeintä tehdä tehtäviä, ar-
vosana määräytyy kokeiden perusteella. 
-50% = 1, 60% = 2, 70% = 3, 80% = 4, 90% 
= 5. 
Arviointiasteikko: 0-5.

BD2606 Hajautetut ja samanaikaiset 
järjestelmät, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Johdatus hajautettujen 
verkkopohjaisten järjestelmien suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Hajautetut algoritmit. Joh-
datus tietoliikenteeseen ohjelmallisella tasolla. 
Samanaikaisuuden hallinta.
Keskeinen sisältö: 
Hajautetun järjestelmän perusrajoitteet ja 
mahdollisuudet 5 tuntia 
-tavoitteet 
-asiakas-palvelin 
-vertaisverkko 
-samanaikaisuus 
-tietoturva 
Hajautetut algoritmit 4 
-hajautettu päätös ja valinta 
-vian havaitseminen 
-vikasietoisuus 
Samanaikaisuuden hallinta 8 
-säikeet, prosessit 
-lukot 
-keskeytykset, signaalit 
-päättymisen, lukkiuman havaitseminen 
-loogiset kellot 
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Web-järjestelmä hajautettuna järjestelmänä 4 
-http 
-skriptit 
Tietoliikenteen perusteet (ei rautatasolla) 4 
-OSI 
-IP 
-socketit 
Etäkutsut 3 
-JavaRMI 
-CORBA 
Langattomat verkot 2 
-peruserot kiinteän linjan verkkoihin 
-protokollat, tekniikat 
-”päivän aihe” 
Verkon hallinta 2 
Rinnakkaisohjelmointi 4 
-usean prosessin käyttö yhteen laskennalliseen 
ongelmaan 
-rinnakkaistietokoneet 
Edeltävät opinnot: Tietorakenteet ja algorit-
mit 1.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Viikottain /Yhteensä 
Luentoja  4   32 
Kertaus  2   16 
Harjoitukset  2   16 
Valmistautuminen 7   56 
Tentit   4 
Valmistautuminen 9 
Yhteensä(t)  16,63  133 
Arviointiperusteet: 
-2 välikoetta, harjoitustehtävistä bonusta max 
15% ylimääräsistä 1/3:n ylittävältä osuudelta. 
-harjoitusbonuksia jaetaan vain harjoituksissa 
läsnäolijoille, niitä ei siis saa lähettämällä lä-
hettämällä ratkaisuja etukäteen sähköpostilla 
tms olipa syy mikä tahansa. Muutamalta har-
joituskerralta poissaolon pisteet eivät ole rat-
kaisevia kurssin läpäisyn kannalta, jollei pääse 
useimpiin harjoituksiin, niin yleinen kuulustelu 
on oikea ratkaisu. Oppimisen (ja kurssin läpäi-
syn) kannalta on tärkeintä tehdä tehtäviä, ar-
vosana määräytyy kokeiden perusteella. 
-50% = 1, 60% = 2, 70% = 3, 80% = 4, 90% 
= 5. 
Arviointiasteikko: 0-5.

131

Luonnontieteiden ala 

opinto-opas.indd   132-133 12.8.2008   13:26:31




