
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09

SUORITETTAVA TUTKINTO

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri(AMK), 240 op

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutuksessa opiskelun tavoitteena on saada insinöörin tehtäviin laaja-alaiset valmiudet
vastuulliseen työskentelyyn teollisuuden ja hallinnon teknillisissä suunnittelu-, käyttö-, ja kaupallisissa tehtävissä, myös
kansainvälisillä työmarkkinoilla. Tavoitteisiin kuuluu myös valmius oman yritystoiminnan käynnistämiseen sekä jatkuvaan
itsensä kehittämiseen. Valmistuttuaan koneautomaatioinsinööri työskentelee automatisoitujen tuotantojärjestelmien tai
tuotteiden suunnittelu-, kehitys- ja projektitehtävissä. Opiskelu antaa valmiudet tietokoneavusteisten tuotantojärjestelmien
laite- ja automaatiosuunnitteluun sekä toteutusprojektien läpiviemiseen. Mekaniikkasuunnitteluinsinöörin koulutus tähtää
erityisesti metalli- ja elektroniikkateollisuuden tarvitsemien komponenttien, koneiden, ja konejärjestelmien konstruoinnissa ja
kehitystyössä tarvittavien valmiuksien luomiseen. Metsäkonetekniikkaan erikoistavat opinnot valmentavat työskentelemään
metsänkorjuukoneiden suunnittelu-, tuotanto- ja kunnossapitotehtävissä. Koulutus antaa erityisvalmiuksia metsäteollisuuden
mekanisoinnin ja prosessien, puun korjuun ja käsittelyn toimintoihin ja laitteistojen laaja-alaiseen hallintaan teollisuuden
tarpeiden mukaan sekä valmiuksia alan laitteistojen ja tekniikan kehittämiseen. Opiskelu antaa myös valmiuksia
asiakaspalvelutehtäviin ja kansainväliseen toimintaan. Tuotantoinsinööri vastaa teollisuudessa tuotantotoiminnasta ja
tuotannon kehittämisestä. Koulutus tähtää valmistus- ja tuotannonohjausmenetelmien tuntemuksen lisäksi koneautomaation
osaamiseen, sekä tuotantoinsinööriltä edellytettävien esimiestehtävissä tarvittavien työelämän moninaisten
vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen. Opiskelu antaa laajat valmiudet toimia teknisen kaupan ja teollisuuden moninaisissa
tehtävissä.

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA

Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista. Opintojen valinnaisuus toteutuu ammatti- ja valinnaisten opintojen
opintojaksojen valinnan kautta. Perusopinnot noin 60 op (tuot. 52 op) Koulutusohjelmakohtaiset opinnot noin 60 op (tuot. 53
op) Ammattiopinnot, osa valinnaisia, yht. noin 60 op (tuot. 45 op) Työharjoittelu 30 op (tuot. 60 op) Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op Yhteensä 240 op

Opintojen rakenne

Perusopinnoilla rakennetaan edellytykset insinööritieteiden soveltamiselle ja ammatillisille opinnoille. Perusopintoja ovat mm
fysiikka, kemia, matematiikka, tietotekniikka, viestintä, ruotsi ja vieras kieli. Ammattiopinnot koostuvat
koulutusohjelmakohtaisista opinnoista ja suuntaavista ammattiopinnoista. Koulutusohjelmakohtaisilla opinnoilla luodaan
perusvalmiuksia insinööritehtäviä varten ja ne muodostavat perustan varsinaisille ammattiopinnoille. Konetekniikan
koulutusohjelmassa suuntaavia ammattiaineita opiskelevat 60 op mekaniikkasuunnitteluun ja koneautomaatioon suuntautuvat
ja 45 op tuotantotekniikkaan suuntautuvat opiskelijat. Suurin osa suuntaavista opinnoista on pakollisia. Valinnaisuuden määrä
vaihtelee riippuen suuntautumisvaihtoehdosta. Valinnaisista opintojaksoista järjestetään ne, joille on riittävästi opiskelijoita.
Jos opiskelija haluaa valita tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdon, valinta täytyy tehdä jo ensimmäisen lukuvuoden
aikana. Muut valitsevat suuntautumisvaihtoehdon toisen lukuvuoden aikana. Vapaasti valittavat opinnot (15 op) opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa, amk:n vapaasti valittavista opinnoista
tai mistä muusta vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta kotimaassa tai ulkomailla. Useimmat opiskelijat
valitsevat kiinnostuksensa mukaan omaa ammatillista kehitystään tukevia opintojaksoja, kuten kieliä ja kansainväliseen
toimintaan muulla tavalla valmentavia jaksoja koulutusohjelmien tarjonnasta.

Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattialojen kannalta keskeisiin käytännön
työtehtäviin sekä luoda mahdollisuus tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Työtehtävien tulee laadultaan olla
sellaisia, että ne palvelevat koulutusohjelman tavoitteita. Harjoittelunsa aikana opiskelija osallistuu työyhteisön jäsenenä
vaihteleviin työtehtäviin ja harjaantuu vastuulliseksi, työhönsä sitoutuvaksi, yhteistyökykyiseksi ja joustavaksi työntekijäksi.
Harjoittelu tulee suorittaa opiskelun aikana harjoittelulle erikseen varattuina aikoina.

Harjoittelun laajuus on mekaniikkasuunnittelussa ja koneautomaatiossa 30 op ja tuotantotekniikassa 60 op, johon sisältyy 30
op työpaikkaopintoja. Työpaikkaopintojen sisällöstä ja suoritusvaatimuksista on erilliset ohjeet. Harjoittelun tulee olla ohjattua.
Ohjattuun harjoitteluun kuuluvat työharjoittelusopimus, jaksoraportit, kehityskeskustelut ja loppuraportit. Näistä on myös
erilliset ohjeet. Harjoittelujaksot sijoittuvat kevätlukukausiin ja osittain kesälukukausiin. Tuotantotekniikassa on yleisten
harjoitteluohjeitten vaatimusten lisäksi omat erikoisohjeensa ja vaatimukset. Harjoittelu tuottaa 1,5 op/ohjattu
harjoittelutyöviikko. Ulkomailla tapahtuvasta harjoittelusta saa myös 1,5 op/työviikko. Harjoittelu ulkomailla on erittäin
suositeltavaa, koska se luo hyvän pohjan kielitaidolle ja auttaa ymmärtämään kulttuurieroja. Kansainvälisten kontaktien,
kokemusten ja kielitaidon merkitystä ei voi liikaa korostaa. Harjoittelupaikan hankinnasta vastaavat opiskelijat itse.
Harjoittelupaikkoja välittävät myös AMK:n rekrytointipalvelu ja harjoittelukoordinaattori tarjonnan mukaisesti. Harjoittelusta
on saatavissa erilliset ohjeet.

Insinöörin tutkintovaatimuksiin olennaisena osana kuuluu opinnäytetyö (ks. tutkintosääntö). Työn tarkoituksena on toimia
yhdyssiltana teoreettisen opiskelun ja käytännön työelämän välillä sekä helpottaa opiskelijan siirtymistä korkeakoulusta
insinööritehtäviin. Työn aiheen ja valvojan vahvistaa koulutusohjelmajohtaja tai hänen valtuuttamansa opettaja.
Opinnäytetyön vaatimuksista ja aikataulutuksesta samoin kuin opinnäytetyön laadinnasta on saatavissa erillinen ohjeisto
ammattikorkeakoulun www-sivuilta.



Oppimisprosessin yleiskuvaus

Opinnot on rakennettu siten että kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan yhteiset kone- ja tuotantotekniikan
perusopinnot, sekä koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot. Kolmantena lukuvuotena opiskelijoilla on vielä joitakin
perusopintoja ja pääasiassa erikoistavia ammattiopintoja kone- tuotantotekniikasta. Tulevaa ammattia silmällä pitäen sekä
kolmantena että neljäntenä lukuvuotena opiskelijat syventyvät mekaniikkasuunnittelu-, koneautomaatio- tai
tuotantotekniikkaan. Osa-alueille on määritelty osaamistavoitteet vuosittain tavoitteena opiskelijan kehittyminen laaja-
alaiseksi konealan osaajaksi opintojen päättyessä. Opintojen vuosittaiset osaamistavoitteet ovat seuraavat: 1. vuosi: Hallitsen
teknisen työn matemaattis-luonnostieteellisiä perusteita ja työkaluja ja minulla on valmiudet alani kommunikointiin ja
ammatillisiin opintoihin 2. vuosi: Hallitsen koneinsinöörin työssä tarpeelliset perustiedot ja taidot ja osan ammatillisista
valmiuksista 3. vuosi: Osaan toimia oman alani suunnittelu- ja kehitystehtävissä ja projektiryhmän jäsenenä ja olen
syventänyt osaamistani suunnittelutekniikoissa ja koneautomaatiossa 4. vuosi: Minulla on valmiudet toimia ja kehittää itseäni
oman alani tuotekehitys-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä sekä vastuullisena esimiehenä. Ymmärrän oman alani
yritystoiminnan ja yrittäjyyden periaatteet ja mahdollisuudet. Opintojen alussa opintojaksot toteutetaan luentoina ja
ohjattuina harjoituksina. Opintojen edetessä projektien ja harjoitustöiden avulla oppimisen osuus kasvaa.

Opiskelijaohjaus ja arviointi

Yleisessä opiskelijaohjauksessa ja opintojen edistymisen seurannassa noudatetaan AMK:n yleisesti hyväksymää HOPS nettiin
rakennettua prosessimallia, joka pohjautuu opiskelijan vuosittaiseen itsearviointiin ja kehityskeskusteluun. Opintojen alusta
alkaen päävastuu opiskelijoiden neuvonnasta, tuesta ja neuvonnasta on opinto-ohjaajalla. Myös kaikilla muilla henkilökuntaan
kuuluvilla on ohjaus- ja neuvontavelvollisuus. Ohjaukseen kuuluu lisäksi harjoitteluun valmennus harjoittelukoordinaattorin ja
ohjaavien opettajien yhteistyönä. Ohjaukseen ja perehdyttämiseen osallistuvat myös opiskelijatutorit ja opiskelijapalvelujen
henkilöt sekä työelämän edustajat perehdyttämisluennoilla vierailijoina ja ekskursioiden yhteydessä sovittujen
teemakeskustelujen kautta. Opiskelun tavoitteena on, että opiskelijasta tulee alansa ja tehtäviensä vaatimat tiedot ja taidot
hallitseva asiantuntija teollisuuden tehtäviin tai yrittäjänä. Ohjauksella pyritään auttamaan opiskelijaa pääsemään tähän.
Pääasiana on opiskelijan asioiden huomioiminen. Häntä tuetaan ja ohjataan tarpeen mukaan ja hänelle pyritään rakentamaan
sellainen oppimisympäristö, jossa opiskelijasta kehittyy oppimisen taitoja omaava sekä näitä taitoja kehittämään pystyvä
henkilö Koulutusohjelmassa tehdään opintojaksotason arviointi, ohjaus ja palaute opettajan toteuttama ja opiskelijan
itsearviointina. Lisäksi opiskelijoille on laadittu ammattialakohtaiset osaamistavoitteet

Opiskelijapalaute ja sen käsittely

Opintojaksopalautteita kerätään palautejärjestelmän kautta ja opintojaksojen aikana, opettajat ottavat palautteen huomioon
opintojakson seuraavan toteutuksen yhteydessä. Opintojaksopalautteita käsitellään myös opiskelijoiden ryhmänohjauksessa ja
opettajien kehityskeskusteluissa. 1. vuosi - OPALA tulokysely, palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa (opiskelijaohjaaja ja
opettajatutor) 2. vuosi - OPALA yleiskysely, palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa (opettajatutor) - Ryhmän
palautekeskustelut koko lukuvuoden toiminnasta yhdessä opettajien kanssa 3. vuosi - OPALA tavoiteprofiili, palautekeskustelut
opiskelijoiden kanssa (suuntautumisvaihtoehdon opettajatutor) - Ryhmän palautekeskustelut koko lukuvuoden toiminnasta
yhdessä opettajien kanssa 4. vuosi - OPALA lähtökysely - Ryhmän palautekeskustelu koko opiskelujen aikaisesta toiminnasta
yhdessä kaikkien opettajien kanssa

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT

Konetekniikan koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa, joissa on tarjolla 60 op (tuotantotekniikassa 45 op)
laajuiset ammattiopinnot: * mekaniikkasuunnittelu * koneautomaatio * tuotantotekniikka

Mekaniikkasuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon opiskeluun kuuluu pakollisina opintojaksoina tuotekehityksen ja kone- ja
laitesuunnittelun kannalta keskeisimmät perus- ja syventävät ammattiaineet. Ammatillisia valinnaisia opintojaksoja opiskelija
valitsee oman kiinnostuksensa mukaan täydentämään ja myös laajentamaan ammattivalmiuksiaan, myös muiden
koulutusohjelmien tarjontaa hyödyntäen, esimerkiksi teollisen muotoilun suuntaan.

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdon valinneet syventävät ammatillista osaamistaan pakollisten opintojaksojen ja
ammatillisten valinnaisten aineiden kautta automaatiojärjestelmien, alalla tarvittavan tietotekniikan ja suunnitteluosaamisen
asiantuntijoiksi sekä toteutuksen ja projektien hallintaan.

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot syventävät tuotannon kokonaisuuden, tuotantoautomaation ja eri
valmistustekniikoiden osaamista, teollisuuden kunnossapidon ja investointiprojektien hallintaa sekä työelämän
vuorovaikutustaitojen ja esimiestyöskentelyn valmiuksia.

Suuntautumisvaihtoehdon ja opintojaksojen valintaprosessi toteutetaan toisen opiskeluvuoden puolivälissä. Valintojen
alkuvaiheeseen liittyy erilaisiin mahdollisuuksiin, opiskelutaitoihin ja edellytyksiin perehdyttäviä ohjauskeskusteluja
suuntaavien aineiden opettajien ja koulutusohjelmajohtajan kanssa. Työelämän näkökulmiin ja toiveisiin tutustutaan
ekskursioiden yhteydessä.

Erikoistavat opinnot

Metsäkonetekniikkaan erikoistavat opinnot: Metsäkonetekniikkaan erikoistavien opintojen kokonaisuus on kone- ja
tuotantotekniikan opiskelijoilla mahdollista suorittaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Tavoitteena on oppia
tavanomaisen suuntautumisen ohella erikoisosaamista metsäkonealalta teollisuuden tarpeiden mukaisesti. Opiskelu
toteutetaan erikseen suunniteltuina jaksoina yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten yritys- ja oppilaitostoimijoiden
kanssa. Metsäkonealan opintojaksoilla voi korvata suuntautumiseen kuuluvat valinnaiset opintojaksot. Muilta osin jaksoja voi
sijoittaa myös vapaasti valittaviin opintoihin. Koko erikoistavan opintojaksokokonaisuuden suorittamisesta annetaan erillinen
todistus.



Yrittäjyyden syventävät opinnot: Kaikki tekniikan opiskelijat suorittavat pakollisia yrittäjyyden ja yritystalouden perusteiden
opintojaksoja. Yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat osallistua syventäviin yrittäjyysopintoihin, jotka tähtäävät
yrittäjävalmiuksien syventämiseen ja käytännön yritystoiminnan aloittamiseen. Nämä opinnot sisältävät valitun
suuntautumisvaihtoehdon opintojen rinnalla henkilökohtaisesti sovittavia yritystalouden, markkinoinnin, johtamisen,
yrityssuunnittelun ja muita vastaavia jaksoja, projektitöitä, opinnäytetyön, mahdollisesti sovelletun harjoitteluohjelman.

Tunnus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi

PERUSOPINNOT 27 20 10 3

Yhteiset perusopinnot WKP1

Introduction to Engineering English WK1711K 3

Communication and Customer Service WK1712K 3

Engineering Communication WK1713K 3

Meetings and Negotiations WK1714K 3

Algebra WK1961 4

Geometria ja lineaarialgebra WK1962 3

Differentiaali- ja integraalilaskenta WK1963 3

Binäärilogiikka WK1964 3

Tilastot ja todennäköisyys WK1965 3

Fysiikka I WK1944 3

Fysiikka II WK1945 3

Fysiikka III WK1946 3

Fysiikka IV WK1947 3

Kemia WK1958 5

Opiskelu- ja viestintätaidot WK1952 4

Tietotekniikka WK1954 4

Työelämäruotsi WK1960 4

Viestintä WK1956 3

AMMATTIOPINNOT 25 29 3 3

Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot WKK1

Dynamiikka WK2510 4

Hydrauliikka ja pneumatiikka WK2508 4

Johtaminen ja henkilöstöhallinto WK2711 3

Kone- ja mekanisointielimet WK2568 8

Lujuusoppi WK2250 6

Materiaalioppi WK2723 6

Statiikka WK2741 6

Sähkötekniikka WK2742 3

Tekninen piirustus I WK2502 4

Tekninen piirustus II WK2504 3

Teollisuustalous WK2512 4

Valmistustekniikka WK2752 6

Yritystalous WK2514 3

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 9 24 27

Koneautomaatio SV3553

Koneautomaation pakolliset ammattiopinnot, 45 op WKA1

Avoimet ohjausjärjestelmät WK2402 3

CAM-järjestelmät WK2552 5

Elektroniikka WK2706 3

Hydraulijärjestelmät WK2555 4

Koneautomaation erikoistyöt WK2556 4

Koneohjausten ohjelmointi WK2557 3

Mekatroniikka WK2255 3

Ohjaustekniikka WK2558 4

Servotekniikka WK2256 3

Tuotantoautomaatio WK2554 5

Tuotannon simulointi WK2253 3

Tuotekehitys I WK2562 5

Koneautomaation valinnaiset ammattiopinnot, 15 op WKA2

3D-mallinnus (Pro/ENGINEER) WK2251 6



CAE/FEM WK2908 6

CAE/Simulointi WK2563 4

Kone- ja energiatekniikka WK2564 4

Laatutekniikka WK2560 4

Logistiikka WK2721 3

Lujuusoppi II WK2211 3

Mittaustekniikka WM2726 3

Projektin suunnittelu ja ohjaus WP3706 3

Projektityö WK2798 3

Tuotannonohjaus WK2747 3

Turvallisuustekniikka WK2918 3

Mekaniikkasuunnittelu SV3556

Mekaniikkasuunnittelun pakolliset ammattiopinnot, 45 op WKA3

3D-mallinnus (Pro/ENGINEER) WK2251 6

CAE/FEM WK2908 6

CAE/Simulointi WK2563 4

Koneensuunnittelun erikoiskysymyksiä WK2567 3

Lujuusoppi II WK2211 3

Mekaniikkasuunnittelun erikoistyöt WK2952 3

Teollinen muotoilu WK2572 6

Tuotantoautomaatio WK2554 5

Tuotekehitys I WK2562 5

Tuotekehitys II WK2565 4

Mekaniikkasuunnittelun valinnaiset ammattiopinnot, 15 op WKA4

3D-ohutlevytekniikka WK2257 3

Hitsaustekniikka WK2708 3

Hydraulijärjestelmät WK2555 4

Kone- ja energiatekniikka WK2564 4

Laatutekniikka WK2560 4

Lastuava työstö WK2566 4

Mittaustekniikka WM2726 3

Projektin suunnittelu ja ohjaus WP3706 3

Tuotetiedon hallinta (PDM) WK2344 3

Turvallisuustekniikka WK2918 3

Valinnaiset opinnot

Valinnaiset kieliopinnot WV1

Saksa I (2. vieras kieli) WP1942 3

Saksa II (2. vieras kieli) WP1944 3

Saksa III (2. vieras kieli) WP1946 3

Metsäkonetekniikkaan erikoistavat opinnot WKA8

Puunkorjuuteknologiat WK2602 3

Metsäkonetekniikan orientaatio WK2604 2

Mittalaiteautomaatio WK2606 3

Työkonehydrauliikka WK2608 3

Työkonehydrauliikan ohjausjärjestelmät WK2610 3

Työkoneen sähköjärjestelmät WK2612 3

Yrittäjyysopinnot WKA9

Yrittäjyysvalmennus WI2058 3

Markkinointi WP3705 3

Yrityksen kansainväliset toiminnot WT2602 3

Yritysoikeus BL1004 5

Riskienhallinta WI3502 4

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 7 8

HARJOITTELU 6 6 18

OPINNÄYTETYÖ 15

58 64 62 56



Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto

Tunnus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi

PERUSOPINNOT 27 15 7 3

Perusopinnot WKP2

Introduction to Engineering English WK1711K 3

Communication and Customer Service WK1712K 3

Engineering Communication WK1713K 3

Meetings and Negotiations WK1714K 3

Fysiikka I WK1944 3

Fysiikka II WK1945 3

Fysiikka III WK1946 3

Kemia WK1905 3

Algebra WK1961 4

Geometria ja lineaarialgebra WK1962 3

Differentiaali- ja integraalilaskenta WK1963 3

Binäärilogiikka WK1964 3

Opiskelu- ja viestintätaidot WK1952 4

Tietotekniikka WK1954 4

Työelämäruotsi WK1960 4

Viestintä WK1956 3

AMMATTIOPINNOT 25 23 3 3

Koulutusohjelmakohtaiset opinnot WKK2

Hydrauliikka ja pneumatiikka WK2508 4

Johtaminen ja henkilöstöhallinto WK2711 3

Koneenelimet WK2817 6

Lujuusoppi WK2250 6

Materiaalioppi WK2723 6

Statiikka WK2741 6

Sähkötekniikka WK2742 3

Tekninen piirustus I WK2502 4

Tekninen piirustus II WK2504 3

Teollisuustalous WK2512 4

Valmistustekniikka WK2752 6

Yritystalous WK2514 3

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 3 12 21

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto SV3564

Pakolliset ammattiopinnot, 36 op WKA5

CAD/CAM WK2704 3

CAM-järjestelmät WK2552 5

Laatutekniikka WK2560 4

Lastuava työstö WK2566 4

Logistiikka WK2721 3

NC-tekniikka WK2341 3

Robotiikan perusteet WK2404 3

Tuotannonohjaus WK2747 3

Tuotantoautomaatio WK2554 5

Tuotekehitys I WK2562 5

Valinnaiset ammattiopinnot, 8 op WKA6

Hitsaustekniikka WK2708 3

Kone- ja energiatekniikka WK2564 4

Kunnossapito WK2126 3

Mittaustekniikka WM2726 3

Ohjaustekniikka WK2558 4

Projektin suunnittelu ja ohjaus WP3706 3

Tuotannon simulointi WK2253 3

Turvallisuustekniikka WK2918 3

Valinnaiset opinnot 4 4

Metsäkonetekniikkaan erikoistavat opinnot WKA8

Puunkorjuuteknologiat WK2602 3

Metsäkonetekniikan orientaatio WK2604 2

Mittalaiteautomaatio WK2606 3



Työkonehydrauliikka WK2608 3

Työkonehydrauliikan ohjausjärjestelmät WK2610 3

Työkoneen sähköjärjestelmät WK2612 3

Yrittäjyysopinnot WKA9

Yrittäjyysvalmennus WI2058 3

Markkinointi WP3705 3

Yrityksen kansainväliset toiminnot WT2602 3

Yritysoikeus BL1004 5

Riskienhallinta WI3502 4

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 3 6 6

HARJOITTELU 6 12 42

OPINNÄYTETYÖ 15

61 59 68 52

PERUSOPINNOT

WK1711K Introduction to Engineering English, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tiedostaa oman vieraan kielen oppimistyylinsä ja hallitsee 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 selviytyy yleisimmistä jokapäiväisistä suullisista
kielenkäyttötilanteista. Opiskelija hallitsee englanninkielisen työnhakumenettelyn ja osaa esitellä teknisen tuotteen tai
prosessin.

Keskeinen sisältö: Kielenoppimisstrategiat, tehokas viestintä, opinnoista ja itsestä kertominen, sanakirjat ja muut
apuneuvot, tekniikan englannin perusrakenteet, englanninkielinen työnhaku, tuotteen tai prosessin kuvaaminen. Oman alan
sanastoa.

Edeltävät opinnot: Yo-tutkinto tai ammatillinen tutkinto

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta (36h), oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (31h),
oppimisaineistoihin perehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus (2h), arviointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.

Oppimateriaali: Huhta, M. Connections. Communication Guidelines for Engineers. Lisäksi materiaalia virtuaalisessa
oppimisympäristössä ja monisteina.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 80 % kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1712K Communication and Customer Service, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy tarkemmin oman alan teknisen kielen rakenteisiin ja sanastoon. Hän ymmärtää
oman alansa julkaisuja apuneuvoja käyttäen, osaa käyttää teknistä kieltä myös suullisissa työelämäntilanteissa ja hallitsee
vaativampia kielen rakenteita. Opiskelija osaa kertoa Suomen ja oman alan teollisuudesta, laatia liikekirjeitä ja
sähköpostiviestejä ja esitellä erityyppisiä yrityksiä ja organisaatioita. Opiskelija selviytyy englanninkielisistä puhelin- ja
asiakaspalvelutilanteista.

Keskeinen sisältö: Teollisuuden ja yritysten esittely, liikekirjeet ja ostoprosessi, puhelin- ja sähköpostiviestintä,
asiakaspalvelutilanteet, suullinen raportointi oman alan aiheesta. Oman tekniikan alan sanavaraston laajentaminen.

Edeltävät opinnot: WK1711k

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta (36h), oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (31h),
oppimisaineistoihin perehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus (2h), arviointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.



Oppimateriaali: Huhta, M. Connections. Communication Guidelines for Engineers. Lisäksi materiaalia virtuaalisessa
oppimisympäristössä ja monisteina.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 80 % kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1713K Engineering Communication, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kommunikoida englanniksi omaan erikoisalaan liittyvissä vaativammissa suullisissa ja
kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän pystyy hyödyntämään oman alansa erikoisjulkaisuja ja hallitsee teknisen ja tieteellisen
kirjoittamisen taitoja. Opiskelija osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä kuvailla teknistä prosessia.

Keskeinen sisältö: Englanninkieliset ammattialan messutilanteet, Tekniset tekstit, lukustrategiat, dokumentointi/raportointi,
prosessin kuvaus, tekninen ja tieteellinen kirjoittaminen. Esitelmien pito. Kielen rakenteiden kertausta.

Edeltävät opinnot: WK1712k

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta (36h), oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (31h),
oppimisaineistoihin perehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus (2h), arviointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.

Oppimateriaali: Huhta, M. Connestions, Communication quidelines for engineers. Lisäksi materiaalia Allu-
oppimisympäristössä sekä monisteina.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 80 % kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1714K Meetings and Negotiations, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija parantaa suullista kielitaitoaan ja selviytyy vaativimmista suullisista kielenkäyttötilanteista,
osaa toimia englanninkielisissä kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija hallitsee oman ammattialan messuihin liittyviä
viestintätilanteita ja ymmärtää kulttuurien välisten erojen merkityksen työelämän viestinnässä. Hän pystyy sujuvasti
seuraamaan kohdekielen maiden tapahtumia ja yhteiskuntaoloja.

Keskeinen sisältö: Kokous- ja neuvottelutaidot ja keskeinen terminologia, ammattimessut, kulttuurien välinen viestintä,
suulliset viestintätilanteet, yhteiskuntaoloja.

Edeltävät opinnot: WK1713k

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta (36h), oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (31h),
oppimisaineistoihin perehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus (2h), arviointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.

Oppimateriaali: Huhta, M. Connections. Communication Guidelines for Engineers. Muu mahdollinen opettajan antama
materiaali.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 80 % kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

Muut toteutusjärjestelyt:



WK1961 Algebra, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tekniikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.

Keskeinen sisältö: Aritmetiikka ja algebra. Potenssit, juuret, logaritmit, eksponenttifunktiot, yhtälöt ja yhtälöryhmät.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja harjoituksia noin 60 tuntia.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1962 Geometria ja lineaarialgebra, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee perusgeometrian ja -trigometrian lisäksi vektorilaskennan ja
osaa käyttää näitä tekniikan sovelluksissa.

Keskeinen sisältö: Kolmion trigonometria, trigonometriset funktiot ja trigonometriset yhtälöt. Vektori, vektorien
laskusäännöt, pistetulo.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Välikokeilla tai loppukokeella

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1963 Differentiaali- ja integraalilaskenta, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Funktion hetkellisen muutoksen laskeminen ja sovellukset. Funktion kokonaismuutos ja sen sovellukset
tekniikassa.

Keskeinen sisältö: Differentiaalilaskennassa tutkitaan funktion hetkellistä muutosta. Derivaatan käsite ja derivoimissäännöt.
Ääriarvoprobleemat ja niiden sovellukset. Integraalilaskennassa tutkitaan funktion kokonaismuutosta. Integraalin käsite ja
integroimissäännöt. Epämääräisten kappaleiden pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Painopiste ja momentti.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.



Arviointiperusteet: Loppukokeella tai laskuharjoituksilla ja välikokeilla.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1964 Binäärilogiikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Logiikan perusteet ja binäärialgebra

Keskeinen sisältö: Käsitellään klassista lauselogiikkaa ja peruskonnektiiveja. Binäärialgebrassa tarkastellaan lukujärjestelmiä
ja lukujärjestelmämuunnoksia. Boolen algebra ja kombinaatiopiirit.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Opettajan jakama luentomoniste ja muu materiaali

Arviointiperusteet: Loppukokeella tai laskuharjoituksilla ja välikokeilla.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1965 Tilastot ja todennäköisyys, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija tilastolliseen mittaamiseen, tietojen analysointiin ja erilaisiin
testausmenetelmiin.

Keskeinen sisältö: Keskeisenä sisältönä ovat todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Loppukoe tai laskuharjoituksilla ja välikokeilla.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1944 Fysiikka I, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee luonnontieteellisen ajattelun perusteet ja tekniikassa sovellettavien
luonnontieteellisten menetelmien alkeet. Opiskelija ymmärtää yksi- ja kaksiulotteista liikettä kuvaavat mekaniikan
peruslainalaisuudet ja osaa soveltaa näitä yksinkertaisten mekaanisten ongelmien ratkaisuun.



Keskeinen sisältö: Liikeopin ja dynamiikan perusteet. Kurssiin kuuluu pakollisia laboratorioharjoituksia.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 26h, välikokeet 4h, laskuharjoitukset 10h, laskuharjoituksiin liittyvä
itsenäinen työskentely 20h, laboratorioharjoitukset 10h ja laboratorioharjoituksiin perehtyminen ja harjoitusten raportointi 10h
itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaali: Insinöörin (AMK) Fysiikka Osa I, Hautala & Peltonen, Lahden Teho-Opetus

Arviointiperusteet: Suoritus välikokeilla: kaksi välikoetta, maksimipistemäärä kokeesta on 25p ja lisäpisteitä
laskuharjoituksista enintään 6p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 46p=5, 40p=4, 34p=3, 28p=2 ja 22p=1 sekä
lisäehtona pakollisten laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen. Suoritus loppukoetentillä: maksimipistemäärä
kokeesta on 25p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehtona
pakollisten laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen. Harjoitustöiden viimeinen palautuspäivä on 30.1.2009, mutta
erittäin suositeltavaa on palauttaa harjoitustyöt jo kurssin aikana!

Arviointiasteikko: 5 4 3 2 1 0 (0=hylätty)

Muut toteutusjärjestelyt: Laboratorioharjoitusten ohjeet ilmestyvät myyntiin oppilasyhdistyksen kirjakauppaan viikolla 38.
Etätyöohjeet jaetaan luennoilla. Kurssia voi tenttiä tekniikan koulutuksen yleisinä tenttipäivinä tammikuussa ja toukokuussa
2009.

WK1945 Fysiikka II, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä, joita voidaan soveltaa
tekniikassa.

Keskeinen sisältö: Pyörimisliike, nesteiden statiikka ja dynamiikka, lämpöoppi, ideaalikaasut ja kosteus. Kurssiin kuuluu
pakollisia laboratorioharjoituksia.

Edeltävät opinnot: WK1944

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja välikokeet 24h, laskuharjoitukset 10h, laskuharjoituksiin liittyvä
itsenäinen työskentely 20h, laboratorioharjoitukset 12h ja laboratorioharjoituksiin perehtyminen ja harjoitusten raportointi 10h
itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaali: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA OSA I Lahden Teho-Opetus Oy.

Arviointiperusteet: Suoritus välikoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p ja lisäpisteitä laskuharjoituksista enintään
3p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehtona pakollisten
laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen. Suoritus loppukoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p, jolloin
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehtona pakollisten laboraatioiden
hyväksytysti suorittaminen.

Arviointiasteikko: 5, 4, 3, 2, 1, 0 (0=hylätty)

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Laboratorioharjoitusten ohjeet ilmestyvät myyntiin oppilasyhdistyksen kirjakauppaan viikolla 38.
Etätyöohjeet jaetaan luennoilla. Kurssia voi tenttiä tekniikan koulutuksen yleisinä tenttipäivinä syyskuussa ja joulukuussa
2009.

WK1946 Fysiikka III, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä, joita voidaan soveltaa
tekniikassa.

Keskeinen sisältö: Fysiikan teoriasta käsitellään värähdys- ja aaltoliikeoppia. Opintojaksoon kuuluu pakollisia
laboratoriotöitä.

Edeltävät opinnot: WK1945 Fysiikka II



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaopetus luentona ja tentit 22h, laskuharjoitukset 10h ja laboraatioissa
pienryhmätyöskentelyä 12h. Etätyö ja sen raportointi, laboratorioharjoitusten raportointi ja laskuharjoitusten laskeminen
itsenäistä työskentelyä 36h.

Oppimateriaali: PELTONEN, PERKKIÖ, VIERINEN: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA OSA II, Lahden Teho-opetus Oy

Arviointiperusteet: Suoritus välikoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p ja lisäpisteitä laskuharjoituksista enintään
3p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehtona pakollisten
laboraatioiden ja etätyönhyväksytysti suorittaminen. Suoritus loppukoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p, jolloin
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1sekä lisäehtona pakollisten laboraatioiden
hyväksytysti suorittaminen.

Arviointiasteikko: 54321 Hylätty (0)

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opettaja informoi opetuksen yhteydessä.

WK1947 Fysiikka IV, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä, joita voidaan soveltaa
tekniikassa.

Keskeinen sisältö: Fysiikan teoriasta käsitellään sähkö- ja magnetismioppia sekä optiikan, fotometrian ja säteilyfysiikan
perusteet. Opintojaksoon kuuluu pakollisia laboratoriotöitä.

Edeltävät opinnot: WK1946 Fysiikka III

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaopetus luentona ja tentit 22h, laskuharjoitukset 10h ja laboraatioissa
pienryhmätyöskentelyä 12h. Etätyö ja sen raportointi, laboratorioharjoitusten raportointi ja laskuharjoitusten laskeminen
itsenäistä työskentelyä 36h.

Oppimateriaali: HAUTALA, PELTONEN: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA OSA I ja PELTONEN, PERKKIÖ, VIERINEN: Insinöörin
(AMK) FYSIIKKA OSA II (Lahden Teho-Opetus Oy)

Arviointiperusteet: Suoritus välikoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p ja lisäpisteitä laskuharjoituksista enintään
3p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1sekä lisäehtona pakollisten
laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen. Suoritus loppukoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p, jolloin
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1sekä lisäehtona pakollisten laboraatoiden
hyväksytysti suorittaminen.

Arviointiasteikko: 54321Hylätty (0)

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opettaja informoi opetuksen yhteydessä.

WK1958 Kemia, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kemian peruskäsitteet ja hallitsee kemian kielen lukutaidon. Opiskelija osaa
soveltaa oppimaansa luonnontiedettä tekniikan sovelluksissa.

Keskeinen sisältö:

Aineen rakenne ja olomuodot, sidostyypit, käytetyimpien kemikaalien ominaisuudet, ainemäärä, pitoisuuslaskut, hapot,
emäkset ja pH:n säätö, sähkökemian perusteet, sähkökemialliset kennot, sähkökemialliset pinnoitusmenetelmät, eloksointi ja
metallien korroosio. Orgaanisen kemian perusteet ja keskeisimmät laborointimenetelmät.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Oppitunnit 75h, itsenäinen tiedonhankinta 35h, oppiaineistoihin perehtyminen 20h,
oppimisen ohjaus 3h, arviointi ja palaute 2h.



Oppimateriaali:

Luentomoniste ja kirjat

Tekniikan kemia; Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio; Edita Oy.

Orgaanisen kemian perusteet ja sovellukset; Jokela, Niinistö; Otatieto.

Arviointiperusteet: välikokeet tai tentti esim. max 25p, 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2, 11p=1

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1905 Kemia, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kemian peruskäsitteet ja hallitsee kemian kielen lukutaidon. Opiskelija osaa
soveltaa oppimaansa luonnontiedettä tekniikan sovelluksissa.

Keskeinen sisältö:

Aineen rakenne ja olomuodot, sidostyypit, käytetyimpien kemikaalien ominaisuudet, ainemäärä, pitoisuuslaskut, hapot,
emäkset ja pH:n säätö, sähkökemian perusteet, sähkökemialliset kennot, pinnoitusmenetelmät, eloksointi ja metallien
korroosio.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Oppitunnit 45h, itsenäinen tiedonhankinta 22h, oppiaineistoihin perehtyminen 10h,
oppimisen ohjaus 2h, arviointi ja palaute 1h.

Oppimateriaali:

Luentomoniste ja kirja

Tekniikan kemia; Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio; Edita Oy.

Arviointiperusteet: välikokeet tai tentti esim. max 25p, 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2, 11p=1

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1952 Opiskelu- ja viestintätaidot, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: 1. Orientaatio-osio: Johdatus amk-opintoihin (1 op.): 1. Opiskelija saa yleiskuvan amk-opiskelusta
erityisesti insinöörikoulutuksessa, osaa käyttää tehokkaasti amk:n resursseja ja mahdollisuuksia opiskelussaan sekä tuntee
monialaisuuden tarjoamat mahdollisuudet henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laatiessaan. 2. Viestinnän perusteet (3 op)
2. Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa ottaa
huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan vaatimukset sekä viestiä keskittyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän
osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa laatia opiskelussa
ja työelämässä tarvittavia, kieleltään ja ulkoasultaan moitteettomia asiakirjoja. Opiskelija tuntee puheviestintätilanteen
perustekijät ja osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia puhetilanteita.

Keskeinen sisältö: 1. Amk:n hallinto, opiskelijapalvelut, koulutusohjelmat ja niiden koulutustarjonta, insinöörin työtehtävät
ja vaatimukset teollisuudessa. Ekskursio teollisuusyritykseen. HOPSin laatiminen. Kansainvälistymisen mahdollisuudet.2.
Tieteellis-tekninen kirjoittaminen, asioimiskirjoitus, sähköinen viestintä, kielenhuolto, vaikuttavat puheet ja asiapuheet.



Edeltävät opinnot: Lukio, tai vastaavat ammatillisen koulutuksen opinnot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 1. Luentoja syys - lokakuussa noin 10 h, harjoitustyöt ja kotityötä noin 10 h.
2. Luennot ja harjoitukset, ohjattuun ryhmätyöskentelyyn osallistuminen sekä arviointi- ja palautetilanteisiin osallistuminen ja
valmistautuminen, yhteensä 62 h. Itsenäistä kirjoittamistyötä, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimisaineistoihin perehtymistä,
yhteensä 24 h.

Oppimateriaali: Kauppinen, Nummi & Savola, 2005: Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Lisänä
opettajan osoittama materiaali.

Arviointiperusteet: 1. Annetut tehtävät suoritettu hyväksytysti. 2. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen,
harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen, koe.

Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu arvosanoin 1 - 5.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Lukujärjestyksen mukaan. Kurssin sisältö ja työjärjestys käydään läpi kurssin alussa.

WK1954 Tietotekniikka, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy tietotekniikan perusteisiin ja kykenee tuottamaan laadulliset kriteerit täyttäviä
asiakirjoja ja esityksiä sekä kykenee käyttämään ja suunnittelemaan taulukkolaskentasovelluksia.

Keskeinen sisältö: Tietotekniikan peruskäsitteisiin ja tekniikkaan tutustuminen. Tavallisimpiin varus- ja
sovellusohjelmistoihin perehtyminen. Tietotekniikan käsitteitä ja laitetekniikkaa. Tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan
perusteet, tiedonhaku Internetistä sekä esitysgrafiikka.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelija suorittaa pienimuotoisia harjoitustehtäviä ohjatusti tietokoneella n. 50h
sekä näihin liittyviä kotiharjoituksia 35h. Lisäksi opintojaksoon kuuluu arvioitava ryhmätyö 10h. Tentti ja palaute 4h.

Oppimateriaali: MS Windows-, MS Word-, MS Excel- ja MS PowerPoint -oppaat sekä laitteistokirjallisuus.

Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan 1/3 harjoitustyön ja 2/3 tentin perusteella. Tentti suoritetaan konetenttinä.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1960 Työelämäruotsi, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa etsiä ja ymmärtää oman alansa ruotsinkielisiä työpaikkailmoituksia ja kirjoittaa
työpaikkahakemuksen, CV:n ja osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksestaan työpaikkahaastattelussa.
Opiskelija osaa kertoa omasta työstään, esitellä työpaikkaansa, työpaikan tuotteita ja palveluja ruotsin kielellä. Opiskelija
tuntee oman alansa ruotsalaisia yrityksiä ja suomalaisen ja ruotsalaisen yrityskulttuurin eroavaisuuksia. Opiskelija osaa toimia
työssään tavanomaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa hakea tietoa omalta alaltaan ja
ymmärtää ja pystyy hyödyntämään oman alansa ammattitekstiä.

Keskeinen sisältö: Työnhakuprosessi, omasta työstä kertominen, työpaikan, tuotteiden ja palveluiden esittely, oman alan
ruotsalaisiin yrityksiin tutustuminen, yrityskulttuuri Suomessa ja Ruotsissa, puhelin-, sähköpostiviestintä, småprat,
yritysvierailut, asiakaskontaktit, messut, tiedonhankinta, oman alan sanakirjoihin tutustuminen, oman alan tekstit lehdissä ja
Internetissä.

Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 55hRyhmä- ja seminaarityöskentely
18hOppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta 15h. Oppimisaineistoihin perehtyminen 15h. Arviointi ja palaute 5h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa



Arviointiperusteet: Kirjallinen koe ja kirjalliset harjoitustyöt 50%. Suullinen koe ja suulliset harjoitustyöt 50 %. 80 %
läsnäolo.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: ruotsi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1956 Viestintä, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laatia kieleltään ja muodoltaan moitteettomia työelämassä ja opiskelussa tarvittavia
tekstejä. Hän tuntee ryhmätyön, neuvottelutaidon ja kokoustekniikan periaatteet ja osaa laatia eri tilanteisiin sopivia puhe-
esityksiä. Opiskelija tuntee viestinnän ja vuorovaikutustaitojen merkityksen yrityksissä ja yhteisöissä.

Keskeinen sisältö: Omaan ammattialaan liittyvät tekstit, raportit, kokous- ja neuvottelutaito, valmisteltuja puhe-esityksiä.
Yritysviestintää.

Edeltävät opinnot: Opiskelu- ja viestintätaidot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset, ohjattuun ryhmätyöskentelyyn osallistuminen sekä
arviointi- ja palautetilanteisiin osallistuminen ja valmistautuminen, yhteensä 62 h. Itsenäistä valmistelu- ja kirjoittamistyötä,
itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimisaineistoihin perehtymistä, yhteensä 18 h.

Oppimateriaali: Kauppinen - Nummi & Savola, 2005: Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki.
Edita. Lisäksi opettajan osoittama muu materiaali.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Kirjallisten tehtävien, suullisen esityksen ja kokeen
suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu arvosanoin 1-5.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Lukujärjestyksen mukaan. Kurssin sisältö ja työjärjestys käydään läpi ensimmäisellä
kokoontumiskerralla.

AMMATTIOPINNOT

WK2510 Dynamiikka, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kaksiulotteista liikettä kuvaavat lainalaisuudet ja osaa soveltaa näitä lainalaisuuksia
jäykkien kappaleiden liikettä ja voimia käsittelevien käytännönläheisten ongelmien ratkaisemiseen.

Keskeinen sisältö: Kaksiulotteinen liikeoppi ja dynamiikka, työ-energiaperiaate ja vektorilaskenta.

Edeltävät opinnot: Fysiikka I, Algebra, Geometria ja lineaarialgebra

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja ohjatut laskuharjoitukset 50h, välikokeet 6h, etätehtävien ohjaus 8h,
itsenäinen laskuharjoitustyöskentely 30h ja etätehtävien itsenäinen suorittaminen 20h.

Oppimateriaali: Luennot ja tunneilla jaettavat laskuharjoitukset. Itsenäisen opiskelun tueksi suositellaan esim. R.C. Hibbeler,
Engineering mechanics: Dynamics, Prentice Hall tai: Salmi, Tapio: Teknillisen mekaniikan perusteet: statiikka, lujuusoppi ja
dynamiikka, Painos: 2. Pressus, 2003

Arviointiperusteet: Välikokeet 2*25 + etäteht. 10 = 60p. Pisterajat: 20p = 1, 28p = 2, 35p = 3, 43p = 4 ja 50p = 5

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2508 Hydrauliikka ja pneumatiikka, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee hydrauliikan ja pneumatiikan perusteet, komponentit, piirrosmerkit, ko. järjestelmien
suunnitteluperusteet ja komponenttien valinnan.

Keskeinen sisältö: Hydrauliikan ja pneumatiikan perusteoria, komponentit, piirrosmerkit, järjestelmien suunnitteluperusteita
ja komponenttien valintaa, laboratoriotyöt.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 45 h, laboratorioharjoitukset 25 h, harjoitustyöt ja muu itsenäinen opiskelu
35 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Jokaisesta välikokeesta vähintään 1 tai tentti. Suoritetut harjoitustyöt ja laboratoriotyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2711 Johtaminen ja henkilöstöhallinto, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee perustiedot johtamisesta, henkilöstöasioiden hoitamisesta, työsuhdeasioista ja
koulutuksesta.

Keskeinen sisältö: Organisaatiokäyttäytyminen, johtaminen ja viestintä, johtamistyylit, kannustintekijät, ryhmänjohtaminen
ja tiimit, henkilöstöasioiden ja työsuhdeasioiden säännökset, työnopastus, kannustavan palkkauksen perusteet. Oman
toiminnan johtaminen. Johtamisen etiikka.

Edeltävät opinnot: WK2753 Yritystalous

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 44 h, etätehtävät, tiimityöt ja kotityöt 36 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan luentojen alussa.

Arviointiperusteet: Harjoitus- ja etätyöt tehty ja palautettu hyväksyttävästi, 2 välikoetta, kumpikin hyväksytysti 1.välikoe
yksilökoe, 2. välikoe on tiimikoe ja yksilötesti tai tarvittaessa tentti

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ilmoitetaan tiimeille luennoilla.

WK2568 Kone- ja mekanisointielimet, 8 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee keskeisten kone- ja mekanisointielimien valintaperiaatteet ja mitoituslaskelmat.

Keskeinen sisältö: Liitos- ja lukituselimet, voitelu, laakeroinnit, voimansiirtoelimet ja mekanismit.

Edeltävät opinnot: WK2250 Lujuusoppi

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja laskuharjoitukset 60 % ja konstruktiiviset harjoitukset 40 %.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustyöt.



Arviointiasteikko: 0....5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2250 Lujuusoppi, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää lujuuslaskennan merkityksen osana tuotesuunnitteluprosessia.

Keskeinen sisältö: Aksiaalinen jännitystila, veto ja puristus, leikkaus, pintasuureet, taivutus, vääntö ja nurjahdus.

Edeltävät opinnot: Statiikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h. Kontaktiopetus, harjoitukset 40 h. Oppimistehtävät
70 h. Arviointi ja palaute 10 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Välikokeet, laskuharjoitukset

Arviointiasteikko: 0...5

WK2723 Materiaalioppi, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee muoviteknologian ja metalliopin perusteet, tärkeimmät lämpökäsittelyt sekä
materiaalien tärkeimmät ominaisuudet. Opiskelija pystyy näin vertailemaan ja arvioimaan materiaalien ominaisuuksia ja
soveltuvuutta eri käyttökohteisiin.

Keskeinen sisältö: Opintojakso koostuu kahdesta osuudesta:1) Metallit: Metallien rakenne, tasapainopiirrokset,
lämpökäsittelyt, teräs- ja valurautatyypit. Muut konstruktiometallit. Metallikurssiin voidaan sisällyttää konstruktiokeraamien
perusteet.2) Muoviteknologian perusteet: Polymeerien rakenne, muovimateriaalit, työstö, suunnittelu ja ympäristönäkökohdat.

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitustehtävät, videoita. Metalliosio (3ov) ja muoviosio (1ov)
suoritetaan erillisinä osioina.

Oppimateriaali: Esko Laitinen et al. Konetekniikan materiaalioppi. Monisteita.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tenttikertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen yleisinä tekniikan tenttipäivinä sekä
hyväksytysti suoritetut etätehtävät palautettuna viimeistään 1 kk kuluessa opintojakson päättymisen jälkeen

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2741 Statiikka, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa perustan lujuuslaskennan hyväksikäytölle rakenteiden suunnittelussa.

Keskeinen sisältö: Mekaniikan peruslait, voimasysteemi, tasapaino, rasituskuviot, ristikot, palkit, mekanismit, kitka.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h, Kontaktiopetus, harjoitukset 40 h, Oppimistehtävät
70 h. Arviointi ja palaute 10 h.



Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2742 Sähkötekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa selkeän kuvan sähkötekniikan soveltamisesta koneautomaatiossa, osaa valita
sähkölaitteita tavallisimpiin sovellutuksiin, pystyy lukemaan ohjauspiiri- ja asennuskaavioita sekä suunnittelemaan niitä
tavallisimpiin perusohjauksiin.

Keskeinen sisältö: Sähköpiirit, kolmivaihe-järjestelmä, sähköturvallisuuden perusteita, sähkökäyttöjen mekaniikka,
sähkömoottorityypit, oikosulkumoottorit, sähköpiirustukset, taajuusmuuttajakäyttö.

Edeltävät opinnot: WK1804 Fysiikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 20h, harjoitukset 18h, itsenäinen tiedonhankinta ja oppiaineistoihin
perehtyminen 36h, välikokeet 4h, arviointi ja palaute 2h.

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2502 Tekninen piirustus I, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskella tekniikan alan "ammattikielen" - teknisen piirtämisen periaatteet ja käytäntöön soveltamisen
alkeet sekä oppia standardoinnin merkitys ja standardien käyttöä

Keskeinen sisältö: 1) Tekniset piirustukset, tuotanto ja piirustusten ryhmittely2) Standardointi3) Piirtämisvälineet ja
tarvikkeet4) Viivat ja tekstit5) Mittakaavat6) Kuvausmenetelmät7) Kohtisuorat projektiot8) Leikkaukset9) Mitoitus10) Kierteet,
ruuvit, mutterit, jouset11) Pinnankarheus ja pintamerkit12) Toleranssit ja sovitteet13) Geometriset toleranssit14)
Hitsausmerkinnät15) Kokoonpanopiirustukset16) Kaaviopiirustukset

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistyömäärä n. 160 tuntia, josta lähiopetusta ja harjoituksia 64 tuntia.
Itsenäistä opiskelua ja harjoitustöiden tekemistä n. 100 tuntia.

Oppimateriaali: Aimo Pere: Koneenpiirustus 1 ja 2 Luennoilla ilmoitettava materiaali

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti hyväksytysti suoritettuna sekä harjoitustyöt hyväksytysti suoritettuina ja annetussa
aikataulussa palautettuina.

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2504 Tekninen piirustus II, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietokoneavusteisen suunnittelun merkityksen konetekniikan suunnittelussa.
Opiskelija osaa piirtää itsenäisesti AutoCAD-ohjelmalla ja siihen pohjautuvalla CADMill Mechanic
mekaniikkasuunnittelujärjestelmällä kone- ja muovitekniikkaan liittyviä työ- ja kokoonpanopiirustuksia. Opintojakso keskittyy
tasopiirustusten (2D) piirtämiseen. Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään opintojaksolla Tekninen piirustus I opittuja asioita.

Keskeinen sisältö: 1. Tietokoneavusteisen suunnittelun perusteita
2. AutoCad:n ja CADMill Mechanic:n esittelyä
3. Piirtämisen aloitustoimet
4. Koordinaatistot ja geometrian luonti, teksti ja apugeometria
5. Piirustuksen muokkaus
6. Mitoittaminen
7. Piirustuksen tulostaminen
8. Vakio-osat ja piirrosmerkit, akselin piirto
9. Kokoonpanojen muodostaminen

Edeltävät opinnot: WK2502 Tekninen piirustus I

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus luennot ja harjoitukset 15 h.
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 50 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h.
Arviointi ja palaute 5 h.

Oppimateriaali: -AutoCad-moniste; Havu Markku
-CadMill manuaali
-Koneenpiirustus korkeakouluja varten; Pere Aimo

Arviointiperusteet: Konetentti ja jatkuva näyttö. Harjoitustyöt on suoritettava hyväksytysti määräajassa. Niiden vaikutus
arvioinnissa +/-1.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ilm. opintojakson alussa.

WK2512 Teollisuustalous, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee teollisuusyrityksen keskeiset toiminnot ja niiden merkityksen, tuntee oman
yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät vaatimukset ja toimenpiteet sekä käytännön mahdollisuudet oman yristystoiminnan
käynnistämiseen opintojen aikana tai jälkeen.

Keskeinen sisältö: Yrityksen toimintaedellytykset ja perustaminen, markkinointi, johtamisen perusteet, tuotanto ja
tuottavuus, materiaalitoiminnot, tunnusluvut ja niiden käyttö, riskien hallinta, investoinnit ja rahoitus.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja lähitunteja 60 h, etä- ja kotityötä 45 h.

Oppimateriaali: Oppitunneilla jaettava materiaali, monisteet. Uusirauva ym: Teollisuustalous. Oppimateriaaleista sovitaan
aloitustunneilla

Arviointiperusteet: 2 välikoetta, harjoitustyöt ja etätehtävät, tarvittaessa tentti

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2752 Valmistustekniikka, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee metalli- ja muoviteollisuuden yleisimmät valmistusmenetelmät ja niiden
käyttösovellutukset, sekä aineenkoetuskokeiden ja tuotantojärjestelmien periaatteet.

Keskeinen sisältö: Aineenkoetus, metallien jalostaminen, muovien työstö, valumenetelmät, jauhemetallurgiset menetelmät,
lastuavat valmistusmenetelmät, meistotekniikka, yleislevytyötekniikka, hitsausmenetelmät, muovaavat valmistusmenetelmät,
erikoiset työstömenetelmät, tuotantojärjestelmät.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 88 h, harjoitustyöt, käytännön harjoitukset 72 h

Oppimateriaali: Kirjallisuus: Ihalainen - Aaltonen - Aromäki - Sihvonen; Valmistustekniikka, Otatieto Oy

Arviointiperusteet: Jokaisesta välikokeesta vähintään 1, tai tentti. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan määräaikana
palutetut harjoitustyöt ja suoritetut käytännön harjoitukset.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2514 Yritystalous, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää yrityksen laskentatoimen tuloksia omassa työssään, pystyy
tekemään investointien vaatimia talouslaskelmia ja osaa analysoida, arvioida ja suunnitella yritystoimintaa taloustietojen
perusteella.

Keskeinen sisältö: Yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen perusteet, investointien laskentamenetelmät, kustannukset
ja hinnoittelu.

Edeltävät opinnot: WK2512 Teollisuustalous

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähitunteja 44 h, itsenäistä opiskelua ja harjoitustöitä 36 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan aloitustunnilla

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 2 välikoetta ja harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2402 Avoimet ohjausjärjestelmät, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee avoimen ohjauksen toiminta-periaatteet ja laitteistot ja osaa toteuttaa PC-ohjauksena
laiteohjauksen paikallisverkon ja kenttäväylän kautta ja valita tarvittavan laitekonfiguraation.

Keskeinen sisältö: Avoimen ohjauksen toimintaperiaatteet ja ohjausjärjestelmän rakenne, erityisesti PC-pohjainen looginen
ohjaus l. VirtualPLC. VirtualPLC-ohjelmointi IEC-61131-3:n mukaisesti TwinCAT-ohjelmistolla.Avoimen ohjauksen laite- ja I/O-
liitynnät.

Edeltävät opinnot: WK2558 Ohjaustekniikka ja WK2557 Koneohjeusten ohjelmointi



Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Luentomonisteet. Osa aineistosta paikallisverkossa, osa haetaan Internetin kautta.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Pääosan opintojaksosta muodostaa suunnitteluharjoitukset OPC-ohjelmistoja käyttäen.
Suunniteltujen ohjausten toiminta testataan käytännössä laboratorion Ethernet- ja kenttäväyläliitäntäisille ohjauslaitteilla.

WK2552 CAM-järjestelmät, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tietokoneavusteisen tuotannon (=CAM) perusperiaatteet valmistus- ja kokoonpano-
prosessin ohjauksessa ja kappaleenkäsittelyn automatisoinnissa , osaa suunnitella osia FMS-järjestelmästä sekä suunnitella ja
ohjelmoida kappaleenkäsittely-tehtäviä ja valmistustyö-kiertoja teollisuusroboteilla ja CNC-ohjatuilla laitteilla.

Keskeinen sisältö: Tuotannon virtautus, CAM:n ja joustavan valmistuksen periaatteet, tuotantosolut ja FMS-järjestelmät,
robottien ohjaus ja ohjelmointi, CNC-ohjaus, em. alueisiin liittyvät suunnittelu- ja ohjelmointityöt laboratoriototeutuksina.

Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoautomaatio

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Monisteita.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot kurssin keskeisistä aiheista. Pääosa kurssista koostuu automatisoidun tuotantosolun
työkiertojen ja ohjattavien laitteiden ohjausohjelmien suunnittelusta tietokone-avusteisesti ja niiden toiminnan testauksesta
tuotantoautomaatio-laboratorion uudenaikaisilla laitteistoilla (mm. robotit, logiikka-ohjatut tuotantosolut, CNC-työstö).

WK2706 Elektroniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee sähköisten signaalien perusominaisuudet ja tavallisimmat elektroniikan komponentit.
Opiskelija osaa mitata tasavirran ja jännitteen yleismittarilla. Opiskelija tuntee mikrotietokoneen I/O-piirien tärkeimmät
ominaisuudet.

Keskeinen sisältö: Virta ja jännite, yleismittari, tasa- ja vaihtosähkö; vastus, kondensaattori, diodi ja transistori;
digitaalitekniikan perusteet; AD- ja DA-muuntimet; teollisuusautomaation tietoliikenne.

Edeltävät opinnot: WK2742 Sähkötekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja laskuharjoitukset 30 h, laboratorioharjoitukset 12 h, arviointi 3 h,
itsenäinen työskentely 35 h.

Oppimateriaali: Opetusmoniste.

Arviointiperusteet: Loppukoe tai tentti ja laboratoriotyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2555 Hydraulijärjestelmät, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on syventää hydrauliikan perustietoutta ja vankentaa komponenttiosaamista palvelemaan
kokonaisten toimivien järjestelmien konstruointia.

Keskeinen sisältö: Komponenttien valintaperusteet, hydrostaattinen tehonsiirto, sähköhydrauliset järjestelmät,
proportionaalitekniikka, patruunatekniikka, suunnittelu

Edeltävät opinnot: Hydrauliikka ja pneumatiikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaosuus n. 20 h. Harjoitustehtävien osuus n. 30 h. Lopputyö n. 50 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Koe, harjoitustyöt

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2556 Koneautomaation erikoistyöt, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kappaleenkäsittely-laitteiston suunnittelu- ja toteutus-prosessin, pystyy toteuttamaan
automaatioprojektin suunnittelun, toteutuksen, testauksen ja dokumentoinnin erilaisilla ohjaustavoilla hyödyntäen erilaisia
mikrotietokoneohjelmistoja.

Keskeinen sisältö: Askelrekisteriohjauksen toteutus, logiikkaohjausten suunnittelu-, testaus- ja dokumentointityöt,
mikrotietokoneen soveltaminen laiteohjaukseen.

Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoautomaatio, WK2558 Ohjaustekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Harjoitustyö- ja oheismateriaali tiedostoina paikallisverkosta tai monisteina.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Laiteohjausten suunnittelu- ja toteutusharjoitus-töitä, joiden toiminta testataan tietokone-
avusteisesti laboratorion laitteistoilla ja dokumentoidaan.

WK2557 Koneohjausten ohjelmointi, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy esittämään tietokoneohjauksella toteuttavan, penehkön koneohjauksen toiminnan
erilaisilla kuvaustavoilla ja ohjelmoimaan sen lausekielellä sekä toteuttamaan ohjausohjelman ja ohjauslaitteen välisen
liitynnän.

Keskeinen sisältö: Ohjelmoinnin yleiset periaatteet ja ohjelmarakenteet. Lausekielinen ohjelmointi, esimerkkinä Pascal-kieli.
Ohjausohjelman ja ohjattavan laitteen välinen liityntä.

Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoautomaatio



Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Luentomonisteet. Kirjallisuus ilmoitetaan opinto-jakson alussa.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2255 Mekatroniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää tietokoneavusteisia mekatronisen tuotteen suunnittelun menetelmiä, tuntee
mekaniikan, ohjausjärjestelmän ja käyttöliittymän yhdistämisen perusteet ja pystyy hyödyntämään elektroniikan ja
tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia konealan laitesuunnittelussa.

Keskeinen sisältö: Mekatroniikan tuotekehityksen perusteita, SA/SD-menetelmä ja Prosa-ohjelmisto, reaaliaika-järjestelmän
perusteita, anturiviestin siirto ja käsittely, tiedonsiirto-väylät.

Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoautomaatio, suositellaan WK2558 Ohjaustekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Airila; Mekatroniikka, Otatieto; Luentomonisteet

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2558 Ohjaustekniikka, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ohjausjärjestelmän suunnittelun, pystyy suunnittelemaan pienehkön
ohjausjärjestelmän ko. tehtävään soveltuvimmalla ohjauslaitteella ja toteuttamaan tiedonsiirron ohjauslaitteen ja
käyttöliittymäohjelman välillä.

Keskeinen sisältö: Ohjausjärjestelmän modulirakenne, sekvenssiohjaus siirtorekisterillä, käytännön ohjaussovelluksia.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Luentomonisteet.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2256 Servotekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee servo-ohjauksen perusteet, osaa yksittäisen koneen paikoittavan, 1-akselisen
liikeohjauksen perussuunnittelun ja pystyy toteuttamaan ohjauksen ja sen dokumentoinnin ohjelmoitavalla logiikalla.

Keskeinen sisältö: Tarkennetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoautomaatio ja WK2558 Ohjaustekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Monisteita.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2554 Tuotantoautomaatio, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kappaletavaratuotannon kappaleenkäsittelyn automatisoinnin perusteet, tuntee
tuotantojärjestelmän ja sen osan automatisoinnin pääpiirteet ja pystyy suunnittelemaan pienehköjä koneohjauksia sekä osaa
selvittää koneohjauksissa esiintyvien vikatilanteiden syitä

Keskeinen sisältö: Tuotannon virtautus ja automatisointikohteet, kappaleenkäsittelylaitteet, laiteanturointi, anturien
liittäminen ohjaukseen, kappaleiden tunnistaminen, asemointi, loogisen ohjauksen perusteet, ohjaus ohjelmoitavalla logiikalla.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Luentomonisteet; Oppikirja ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2253 Tuotannon simulointi, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tuotannonsimuloinnin keskeiset tekniikat ja pystyy toteuttamaan robotisoidun
tuotantosolun simulointimallinnuksen.

Keskeinen sisältö: Tuotannonsimuloinnin perusteet. Visual Components-, Igrip- ja Quest-ohjelmistojen perusteet.
Simulointimallin hierarkisuus. Harjoitustyönä tehdään robotisoidun tuotantosolun simulointimalli em. ohjelmistoilla.

Edeltävät opinnot: WK2504 Tekninen piirustus, suositellaan WK2812 CAM-järjestelmät (opintojaksot voi suorittaa
samanaikaisesti).

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Monisteita.



Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti ja harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2562 Tuotekehitys I, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Oppia ymmärtämään tuotekehitys osana yritysten liiketoimintaprosessia, ymmärtää sen vaikutus
yrityksen kannattavuuteen. Insinöörin käytännön työtehtävät tuotekehitystyössä on tuottaa suunnitelmia, joiden
toteutusmenetelmät ja työprosessit opiskelija hallitsee opintojakson menestyksellisesti suoritettuaan. Opiskelija pystyy
toimimaan tuotekehitysteamin osaavana jäsenenä.

Keskeinen sisältö: Systemaattinen tuotekehitysprosessi- Luovuus ja ideointi. Suunnittelun työmenetelmät. Tuotesarjat ja
modulointi. Tietokoneavusteinen tuotekehitys. Tuotteen CE-merkintä

Edeltävät opinnot: Tekninen piirustus, suositellaan koneenelimet tai kone- ja mekanisointielimet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 33 tuntia teorialuentoja, 33 tuntia ohjattuja harjoituksia, 120 tuntia itsenäistä tai
ryhmätyöskentelyä

Oppimateriaali: 1) Jorma Tuomaala: Luova koneensuunnittelu2) MET 8/91, Tuotteen järjestelmällinen suunnitelu3) Pahl, G.
& Beitz, W., Koneensuunnitteluoppi.

Arviointiperusteet: loppukoe tai tentti sekä harjoitustyöt, jotka arvostellaan ryhmätöiden osalta hyväksytty/hylätty ja
yksilötöiden osalta 0...5

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

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

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää nykyaikaista 3D-suunnittelujärjestelmää luodessaan 3D-malleja, kokoonpanoja
ja 2D-piirustuksia.

Keskeinen sisältö: Kurssilla käytetään Pro/ENGINEER -ohjelmistoa, joka on piirrepohjainen, parametrinen
suunnitteluohjelmisto. Pro/E -perusteet, piirteiden luonti, relaatiot, assosiatiivisuus.

Edeltävät opinnot: Tekninen piirustus

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Tuntiharjoituksia CAE-luokassa

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Työskentely oppitunneilla, läsnäolot vs. poissaolot, asenteet, sinnikkyys

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2908 CAE/FEM, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää tehokkaasti ja kriittisesti nykyaikaista FEM-ohjelmistoa tuotesuunnittelun apuna.

Keskeinen sisältö: Opintojakson alussa perehdytään käyttöliittymään. Kurssissa hyödynnetään 3D-mallitustaitoja
(Pro/ENGINEER). Pro/E-malliin rakennetaan Pro/MECHANICA (Structure/Thermal) ohjelmistolla lujuusanalyysin tarvitsemat
materiaaliominaisuudet, tuennat, kuormitukset jne. Tietokoneella laskettujen tulosten analysointi on erittäin keskeinen osa
kyseistä suunnitteluprosessia. Lisäksi suoritetaan eri rakenteiden optimointia tuotteiden valmistuskustannuksien
minimoimiseksi.

Edeltävät opinnot: Lujuusoppi II ja 3D-mallinnus

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h. Kontaktiopetus, harjoitukset 40 h. Oppimistehtävät
70 h. Arviointi ja palaute 10 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Tuntityöskentely, koe

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2563 CAE/Simulointi, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää ProENGINEER/Mechanica ohjelmistoa erilaisten käytännön liikemekanismien
analysoinnissa.

Keskeinen sisältö: Henkilökohtaisten harjoitusten suoritus käytössä olevalla ohjelmalla.

Edeltävät opinnot: WK

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opintojakso rakentuu erilaisista harjoituksista kokonaisuudessaan.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Suoritetut harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2564 Kone- ja energiatekniikka, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Eräs konetekniikan keskeisistä osaamisalueista on ymmärtää teknisiä systeemeitä, koneita ja laitteita,
joiden toiminta perustuu energian muuttamiseen muodosta toiseksi ja lopulta työksi. Konealan insinöörin tulee
työtehtävissään ymmärtää lämpöopin ja lämmön siirtymisen keskeiset perusteet sekä näihin olennaisesti liittyen neste- ja
kaasuvirtauksen perusteet ja käytännön sovellukset. Opintojaksolla perehdytään lämpövoimakoneiden toimintaperiaatteisiin ja
rakenteisiin, kylmäkoneisiin, pumppuihin ja puhaltimiin, turbiineihin, polttomoottoreihin, voimalaitos-tosprosesseihin sekä
lämmönsiirtoon ja lämmön-siirtimien ratkaisuihin.

Keskeinen sisältö: Opintojakson aihepiirit: 1. Termodynamiikan perusteiden kertausta 2. Kiertoprosessit 3. Ominaislämpö,
entropia, entalpia, palaminen 4. Kostea ilma, painehäviöt, virtaukset 5. Kylmäkoneet 6. Pumput ja puhaltimet 7. Turbiinit 8.
Polttomoottorit 9. Voimalaitokset ja Clausius-Rankine-prosessi 10. Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet

Edeltävät opinnot: Fysiikka ja kemia



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja tuntiharjoituksia n. 60 tuntia, itsenäistä opiskelua, harjoitusten ja
seminaarien valmistelua n. 60 tuntia

Oppimateriaali: 1. Perttula Jarmo; Energiatekniikka, 1. painos, WSOY 2000, ISBN 951-0-24909-22. Muu kirjallisuus ja
materiaali ilmoitetaan luentojen yhteydessä

Arviointiperusteet: Kaksi välikoetta tai tentti sekä hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja seminaarit

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2560 Laatutekniikka, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee laadun peruskäsitteistön, laadun ohjauksen menetelmiä, ISO 9000 laatujärjestelmän
periaatteet, laadunvalvonta ja - mittaamismenetelmiä, laatutyökalujen käytön sekä erilaisia yrityksen kehittämismenetelmiä.

Keskeinen sisältö: Laadunohjauksen perusteet, yrityksen laatujärjestelmä, laadunvalvontamenetelmiä, tuotteen ja prosessin
optimointi, laatutyökalut, auditointiprosessit, laatupalkinnot, benchmarking.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 60 h, harjoitustyöt ja muu itsenäinen opiskelu 55 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2721 Logistiikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee logistiikan arvoketjuajatteluna, tuntee logistiikan merkityksen yrityksen toiminnassa,
osaa arvioida erilaisia logistiikan teknisiä ja taloudellisia vaihtoehtoja.

Keskeinen sisältö: Logistiikan kokonaisuus ja arvoketjuajattelu, hankinnat ja toimitusehdot, varastointi, kuljetustekniikka ja
avustavat toiminnot, palvelujen logistiikka, vihreä logistiikka

Edeltävät opinnot: WK2753 Yritystalous

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Aloitusluennot, etätehtävät/ryhmätyöt ja niiden esittelyt, itseopiskelupaketti.
Lähitunteja 28 h, itsenäistä opiskelua ja harjoitustöitä 52 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan aloitustunnilla

Arviointiperusteet: Harjoitus/etätyöt tehtynä hyväksytysti. Loppukoe

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Annetaan aloitustunnilla



WK2211 Lujuusoppi II, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opintojakso on tarkoitettu CAE/FEM:n tueksi ja on käytännön toteutukseltaan vahvasti integroitu siihen.

Keskeinen sisältö: Jännitystila. Muodonmuutostila. Jännitys- ja muodonmuutostilojen yhteys. Vauriohypoteesit ja
vertailujännitys. Hyperstaattiset kuormitustapaukset.

Edeltävät opinnot: Lujuusopin perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 20 h. Kontaktiopetus, laskuharjoitukset 20 h.
Oppimistehtävät 35 h. Arviointi ja palaute 5 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Koe, harjoitustyöt

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WM2726 Mittaustekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimpien konepajateollisuuden mittausvälineiden ja koordinaattimittauskoneen
käytön sekä tietää niiden käyttömahdollisuudet.

Keskeinen sisältö: Pituuden-, kulman-, ja pinnankarheuden mittaus, geometristen toleranssien mittaus,
koordinaattimittauskoneella mittaus.

Edeltävät opinnot: Edeltävät opinnot: WK2752 Valmistustekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitukset

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Läpäistyt välikokeet tai tentti. Ajoissa hyväksytysti suoritetut harjoitukset.

Arviointiasteikko: 1-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WP3706 Projektin suunnittelu ja ohjaus, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat, pystyy laatimaan pienehkön projektin
projektisuunnitelman sekä projektin seuranta-aineiston projektisuunnittelu-ohjelmistoja käyttäen sekä osaa toimia projektin
erilaisissa tehtävissä.

Keskeinen sisältö: Projektisuunnitelma, aikataulusuunnittelu, toimintaverkkomenetelmät, projektin osittaminen,
resurssisuunnittelu, projektin kustannus-suunnittelu ja budjetointi, projektin ohjaus ja valvonta,
projektisuunnitteluohjelmistot.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot opintojakson keskeisistä aiheista. Pääosa opintojaksosta muodostuu MS
Project-ohjelmistolla tehtävästä harjoitustyöprojektista.

Oppimateriaali: Pelin, Risto: Projektihallinnan käsikirja 3. p., Espoo : Projektijohtaminen Oy Risto Pelin, Luentomonisteet

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.



Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2798 Projektityö, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Keskeinen sisältö:

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko:

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2747 Tuotannonohjaus, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kappaletavaratuotannon materiaalivirran ja valmistuksen informaation kulun ohjauksen
perustekniikat, pystyy suunnittelemaan valmistuksen läpimenon ja materiaalivirran optimoinnin sekä kehittämään tuotannon
ohjausta.

Keskeinen sisältö: Tuotannonohjauksen tavoitteet, ohjattavuus, läpäisy-aika ja kuormittaminen, työvaiheitten optimaalinen
ajoittaminen, relaatiotieto-kantaohjelmistojen soveltaminen ajoitus ja kuormitustoimintaan, materiaalintarvelaskenta,
taloudellinen varastointi, varastojenohjaus, tuotannonohjauksen kehittäminen, tuotantotietojen keruun ATK-järjestelmät.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2918 Turvallisuustekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee teollisuusyrityksen työsuojelun ja koneturvallisuuden keskeisimmät määräykset ja
vaatimukset, niiden kytkeytymisen yrityksen jokapäiväiseen toimintaan ja osaa soveltaa näitä periaatteita omassa työssään

Keskeinen sisältö: Työsuojelun yleiset periaatteet ja määräykset. Konedirektiivi ja sen vaatimukset yrityksen suunnittelu-
tuotanto- ja muulle toiminnalle. Turvallisuusanalyysit. Ergonomia. Paloturvallisuuden perusteet.



Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Aloitustunnit, etä/ryhmätyöt ja niiden esitelyt, itseopiskelupaketti. Lähitunteja 24 h,
itsenäistä opiskelua ja harjoitustöitä 56 h. Hyväksiluettavat mahdollisesti ennakkoon suoritetut osat: tulityökortti ja
työturvallisuuskortti

Oppimateriaali: Työturvallisuuskeskus: Työsuojelun peruskurssi. Työministeriö: Euroopan yhteisöjen konedirektiivi.
Kuorinka: Teollisuusergonomia www.tyoturva.fi, www.ttl.fi/internet/suomi/

Arviointiperusteet: Harjoitus/etätyöt tehty ja esitelty hyväksyttävästi. Loppukoe

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Annetaan aloitustunnilla

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

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää nykyaikaista 3D-suunnittelujärjestelmää luodessaan 3D-malleja, kokoonpanoja
ja 2D-piirustuksia.

Keskeinen sisältö: Kurssilla käytetään Pro/ENGINEER -ohjelmistoa, joka on piirrepohjainen, parametrinen
suunnitteluohjelmisto. Pro/E -perusteet, piirteiden luonti, relaatiot, assosiatiivisuus.

Edeltävät opinnot: Tekninen piirustus

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Tuntiharjoituksia CAE-luokassa

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Työskentely oppitunneilla, läsnäolot vs. poissaolot, asenteet, sinnikkyys

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2567 Koneensuunnittelun erikoiskysymyksiä, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Syventää koneensuunnittelun ja sen menetelmien osaamista.

Keskeinen sisältö: Opintojaksolla perehdytään johonkin koneenrakennuksen ajankohtaiseen, lähitulevaisuudessa
mekaniikkasuunnittelun näkökulmasta tärkeään tutkimus- tai kehitysteemaan. Teema valitaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot: ProE-kurssi ja koneenelimet ja mekanismit hyväksytysti suoritettuina.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Harjoitukset hyväksytysti suoritettuina.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Muut toteutusjärjestelyt:

http://www.ttl.fi/internet/suomi/


WK2952 Mekaniikkasuunnittelun erikoistyöt, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee jonkin mekaniikkasuunnitteluun kuuluvan suunnitteluprosessin, ja pystyy
toteuttamaan annetun projektin suunnittelun, toteutuksen, testauksen ja dokumentoinnin tietokoneavusteisesti.

Keskeinen sisältö: Annettu tehtävä voi olla yksilöllinen tai pienryhmätyö. Se on usein FEM:iin perustuva tai tutkimusselvitys
CAE-alueelta.

Edeltävät opinnot: Määräytyvät projektin mukaan.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2572 Teollinen muotoilu, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tutustuu muotoilun rooliin osana teollisuuden tuotekehitysprosessia. Tavoitteena on ymmärtää muotoilun merkitys
kilpailukykyisen tuotteen suunnittelussa sekä oppia soveltamaan muotoilussa käytettyjä toimintatapoja oman ammattialan
toiminnassa.

Keskeinen sisältö:

Kurssin koostuu luennoista sekä mm. mallipajatyöskentelyä sisältävistä harjoitustöistä jotka toteutetaan ryhmätöinä.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Opintojakso opiskellaan muotoilun koulutusohjelmassa; Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Kuvataiteen koulutusohjelma
Muotoilun koulutusohjelma, Sirkkalantie 12 a 80100 JOENSUU /ryhmätyötilat, proto- ja mallipajat

WK2554 Tuotantoautomaatio, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kappaletavaratuotannon kappaleenkäsittelyn automatisoinnin perusteet, tuntee
tuotantojärjestelmän ja sen osan automatisoinnin pääpiirteet ja pystyy suunnittelemaan pienehköjä koneohjauksia sekä osaa
selvittää koneohjauksissa esiintyvien vikatilanteiden syitä

Keskeinen sisältö: Tuotannon virtautus ja automatisointikohteet, kappaleenkäsittelylaitteet, laiteanturointi, anturien
liittäminen ohjaukseen, kappaleiden tunnistaminen, asemointi, loogisen ohjauksen perusteet, ohjaus ohjelmoitavalla logiikalla.



Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Luentomonisteet; Oppikirja ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2565 Tuotekehitys II, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitse tuotekehitysprojektissa työskentelyn, osaa suunitella ja johtaa tuotekehitysprojektia,
ja ymmärtää tuotekehitysstrategioiden liittymisen liiketoimintastrategiaan.

Keskeinen sisältö: 1) Teollisoikeudet 2) Tuotekehitysprojekti 3) tuotekehitystyön laatu 4) Tuotekehitys- ja tutkimustoiminta
5) Tuotekehityksen riskien hallinta 6) Ympäristökysymykset 7) Muotoilu

Edeltävät opinnot: Tuotekehitys 1 suoritettuna

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 60 tuntia luentoja ja harjoituksia. 60 tuntia itsenäistä harjoitusten tekoa

Oppimateriaali: Luentomonisteet, muu materiaali ilmoitetaan opintojakson kuluessa

Arviointiperusteet: teoriakoe tai tentti, painoarvo 25 %, harjoitustyöt, jotka arvostellaan 0...5, painoarvo 75%

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2257 3D-ohutlevytekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on edelleen kehittää 3D-suunnitteluosaamista tietokoneavusteiseen ohutlevytekniikkaan
perehtymällä

Keskeinen sisältö: Opintojakso perustuu Pro/ENGINEER -ohjelmiston Sheetmetal-osioon. Levytyötekniikkaa, 3D-
ohutlevyrakenteen mallinnus, levityskuvaannot, 2D-piirustukset, kokoonpanot.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opintojakso suoritetaan englanninkielisillä tietokoneharjoituksilla aihepiiristä

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet: tuntityöskentely, harjoitustyöt

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2708 Hitsaustekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee eri hitsausmenetelmien käyttökohteet ja mahdollisuudet.

Keskeinen sisältö: Yleisimmät hitsausmenetelmät, hitsaajien ja valvojien pätevöitymiskokeet, hitsausmetallurgia.

Edeltävät opinnot: WK2752 Valmistustekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitustyöt

Oppimateriaali: Ilmoitetaan luennolla

Arviointiperusteet: Välikokeet, tentti

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ilmoitetaan luennolla

WK2566 Lastuava työstö, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa lastuavan työstön perusteet, tuntee yleisimmät lastuavat valmistusmenetelmät ja niiden
mahdollisuudet, sekä tuntee perustyöstökoneiden käytön.

Keskeinen sisältö: Lastuamisen perusteet, sorvaus, jyrsintä, poraus, avarrus, hiominen, hienotyöstö,
lastuamiskustannukset, lastuamisnesteet.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 45 h, käytännön harjoitukset 22 h, harjoitustyöt ja muu itsenäinen opiskelu
40 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Jokaisesta välikokeesta hyväksytty arvosana, tai tentti. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan
määräaikaan palautetut harjoitustyöt sekä suoritetut käytännön harjoitukset.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2344 Tuotetiedon hallinta (PDM), 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää tuotetiedon hallinnan- PDM (Product Data Management) merkitys yrityksen
tulevaisuuden menestystekijänä. Kurssin aika opetellaan PDM-ohjelmiston käyttöä.

Keskeinen sisältö: Tuotetiedon hallinta-PDM on systemaattinen ohjattu menetelmä hallita ja kehittää teollisesti
valmistettavia tuotteita. Siihen kuuluu markkinoille saattamiseen, tuotekehitykseen ja asiakasprosessiin (tilaus, toimitus,
jälkihoito) liittyvän tiedon hallinta ideapajasta romuttamoon. PDM käsitteenä ymmärretään myös tietojärjestelmänä, joka on
kehitetty juuri tuotetiedon hallintaan.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja 10 h, Ohjattuja harjoituksia 30 h, harjoitustyö 40 h



Oppimateriaali:

Arviointiperusteet:

Koe, harjoitusten tekeminen, tuntiaktiivisuus

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2817 Koneenelimet, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Oppia tuntemaan tavallisten koneenosien toimintaperiaatteita ja niiden mitoituslähtökohtia sekä
suunnittelemaan koneissa ja laitteissa esiintyviä rakenteita so. koneenelimiä sekä harjaannuttaa teknillisen informaation
hyväksikäyttöön.

Keskeinen sisältö: Opintojakson aihepiirit:1. Hitsausliitokset2. Ruuviliitokset3. Akseliliitokset4. Vierintälaakerointi5. Voitelu6.
Tiivistimet7. Liukulaakerointi8. Jouset9. Ketju- ja hihnavälitykset 10. Hammaspyörävoimansiirto11. Tehonsiirtoelimet

Edeltävät opinnot: Lujuusoppi WKWk 2722, statiikka Wk2741

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähitunneilla opettaja luennoi tuntisuunnitelman mukaisesti aihepiiriin liittyvän
teorian pääkohdittain sekä antaa tuntiharjoitustehtävät ja ohjaa niiden aikana opiskelijoita henkilökohtaisesti ja antaa myös
palautetta.

Oppimateriaali: 1. Blom-Lahtinen-?-Suosara; Koneenelimet ja mekanismit. Oy Edita Ab, Helsinki 1999, ISBN 951-37-2906-
62. Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin kuluessa

Arviointiperusteet: Opintosuoritus arvioidaan välikokeiden (2 kpl) tai tentin tuloksen perusteella. Opintojakson päättyessä
tehdään myös itsearviointi. Pienet harjoitustyöt arvioidaan periaatteella hylätty...hyväksytty laajat työt 0...5.
harjoitustyöarvosanat otetaan huomioon opintojakson arvosanaa määritettäessä. Harjoitustöiden palautuksen viivästyminen
tehtävänannossa määrätystä palautuspäivästä alentaa niiden arvosanaa ja myöhästyminen yli 1 kk opintojakson
päättymispäivästä johtaa koko opintojakson uusimiseen.

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Annetaan erikseen kirjallisena kutakin harjoitustyötä aloitettaessa

WK2704 CAD/CAM, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy tekemään 3d-mallista NC - koneen ohjauskoodia CAM- ohjelman
(Pro/Engineer)avulla. - Harjoitustyöt mikrotietokoneella.

Keskeinen sisältö: Kurssilla opiskellaan seuraavat työstöstategiat:-ruohinta-poraukset-kierteytys-kalvinta-3d-viimeistely

Edeltävät opinnot: WK2720 Lastuava työstö, Wk2341 NC-tekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 1-5

Muut toteutusjärjestelyt:

-laboratorion uudenaikaisilla laitteistoilla (mm. robotit, logiikka-ohjatut tuotantosolut, CNC-työstö).



WK2341 NC-tekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää NC-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa manuaalisesti tuottaa opintojaksolla käsiteltävien
ohjauksien mukaisia koneistusohjelmia sorvattaville ja jyrsittäville kappaleille.

Keskeinen sisältö: Yksi sorvauksen ja yksi jyrsinnän NC-ohjaus (Fanuc).

Edeltävät opinnot: Lastuava työstö WK2720

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, käytännön harjoitukset ja demonstraatiot 45h, harjoitustyöt ja muu
itsenäinen opiskelu 35h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Ajoissa tehdyt harjoitustyöt ovat hyväksytyn arvosanan edellytys.

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2404 Robotiikan perusteet, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyttämään teollisuusrobottia ja ohjelmoimaan sillä yksinkertaisia työkiertoja.

Keskeinen sisältö: Teollisuusrobottien perusrakenne ja ohjelmoinnin perusteet. Robotin ohjausliittymät ja ohjausohjelman
opetus. Opintojaksossa tutustutaan robotin ohjaamiseen ja ohjelmointiin yksinkertaisten ohjelmointi-esimerkkien ja
harjoitusohjelmien tekemisenja testaamisen kautta. Esimerkki- ja harjoitus-ohjelmat toteutetaan ja niiden testausajo
suoritetaan laboratorion erilaisilla roboteilla.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Monisteet.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2126 Kunnossapito, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija omaa kokonaiskuvan kunnossapidon perusteista ja ymmärtää kunnossapidon merkityksen
tuotannon kannalta.

Keskeinen sisältö: Kunnossapidon merkitys, kunnossapidon käsitteistö, kunnossapidon toiminnot ja organisointi,
kunnossapidon kannattavuus ja tehokkuus sekä tietojärjestelmät.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitustyöt.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa.



Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt sekä välikokeet tai tentti.

Arviointiasteikko: 0....5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

VALINNAISET OPINNOT

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

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa saksaa. Hän selviää yksinkertaisista suullisista
viestintätilanteista. Hän tuntee saksankielistä aluetta ja sen kulttuuria. Hänellä on valmiudet jatkaa opiskelua.

Keskeinen sisältö: Saksan ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtämis-, luetunymmärtämis- ja
keskusteluharjoituksia. Kieliopin perusrakenteiden harjoittelua. Perusviestintätilanteita, esim. esittäytyminen, henkilötietojen
kysyminen, opiskelusta, työajoista ja työstä puhuminen, kahvipöytäkeskustelut.

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja itseopiskelu 27 tuntia.

Oppimateriaali: Eva Kauppi, Heli Simon: Fahrplan, tekstit ja sanastot, kielioppi ja harjoitukset. Opettajan laatima
lisämateriaali

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

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

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija selviää yksinkertaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Hän
tuntee saksankielistä aluetta ja sen kulttuuria. Hänellä on valmiudet jatkaa opiskelua.

Keskeinen sisältö: Saksan ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtämis-, luetunymmärtämis- ja
keskusteluharjoituksia. Kieliopin perusrakenteiden harjoittelua. Perusviestintätilanteita, esim. työtehtävistä puhuminen,
yrityksen toimitilojen esittely, ravintolakeskustelut, perheestä ja asumisesta puhuminen, kotikaupungin esittely.

Edeltävät opinnot: Saksa I tai vastaavat tiedot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja itseopiskelu 27 tuntia.

Oppimateriaali: Eva Kauppi, Heli Simon: Fahrplan, tekstit ja sanastot, kielioppi ja harjoitukset. Opettajan laatima
lisämateriaali

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



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

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Peruskielitaidon vahvistaminen. Kielialueen tuntemuksen lisääminen. Perustiedot ja -taidot saksan
kielessä työelämän suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista selviytymiseksi.

Keskeinen sisältö: Kuullunymmärtämis-, luetunymmärtämis-, käännös- ja keskusteluharjoituksia, parityöskentelyä,
ryhmätöitä, kirjallisia ja suullisia esityksiä. Perusviestintätilanteita, esim. kotikaupungin esittely, tien neuvominen,
puhelinkeskustelut, hotellihuoneen tilaaminen, tuttavan tapaaminen, matkustaminen lentokoneella ja yleisillä kulkuvälineilä,
ytiryksen esittely jne.

Edeltävät opinnot: Saksa II tai vastaavat tiedot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja itseopiskelu 27 tuntia.

Oppimateriaali: Eeva Kauppi - Heli Simon: Fahrplan, tekstit ja sanastot, kielioppi ja harjoitukset, opettajan osoittama
lisämateriaali

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2602 Puunkorjuuteknologiat, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee puun korjuussa käytettyjen menetelmien, välineiden sekä metsäkoneiden ja niiden
rakenteen perusteet.

Keskeinen sisältö: metsävarat ja metsien käyttö, puunhankintajärjestelmät (metsien merkitys Suomen kansantaloudelle)
puunkorjuun menetelmät, metsäkoneet ja niiden rakenne

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Luentomonisteet.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2604 Metsäkonetekniikan orientaatio, 2 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija pääsee tutustumaan metsänkorjuu-teknologiaan, erityisesti tavaralajimenetelmään sekä siinä
käytettävään metsäkoneeseen.

Keskeinen sisältö: Metsänkorjuuteknologiat, erityisesti tavaralajimenetelmä. Metsäkone tavaralajimenetelmän
tuotantoketjussa.

Edeltävät opinnot:



Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Jaetaan opintojakson aikana.

Arviointiperusteet: Osallistuminen opintojakson tutustumiskäyntiin. Opintojaksoon liittyvät harjoitukset.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan tutustumiskäynnein metsäkonealan yrityksissä ja/tai alan oppilaitoksissa
tutustumassa käytännössä metsäkoneen käyttöön metsänkorjuussa.

WK2606 Mittalaiteautomaatio, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, miten mittaustekniikkaa sovelletaan erityisesti puunmittaukseen. Opiskelija saa
valmiuden konfiguroida metsäkoneen mittausjärjestelmää.

Keskeinen sisältö: mittaustekniikan perusteet, puun mittauksen erityispiirteet, mittausjärjestelmän rakenne (käyttöliittymä,
ohjaus, anturointi, mittalähettimet jne.)- mittaustiedon käsittely ja tiedonsiirto muihin järjestelmiin

Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoautomaatio, WK2706 Elektroniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Monisteita.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2608 Työkonehydrauliikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeiset työkonehydrauliikan komponentit ja järjestelmät sekä niiden soveltamisen
työkoneissa (erityisesti metsäkoneet).

Keskeinen sisältö: työkonehydrauliikan erityispiirteet teollisuushydrauliikkaan verrattuna, työliikkeiden, ajoneuvo-ohjauksen
ja voimansiirron toteutus hydraulisesti, hydraulinen ohjaus ja säätö, työkoneiden hydraulijärjestelmät ja
hydrauliikkakomponentit

Edeltävät opinnot: WK2508 Hydrauliikka ja pneumatiikka, WK2554 Tuotantoautomaatio

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Luentomonisteet.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2610 Työkonehydrauliikan ohjausjärjestelmät, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee työkoneen hydraulijärjestelmien ohjausperiaatteet ja ohjausjärjestelmän rakenteen
(erityisesti metsäkoneet) ja osaa soveltaa tietojaan työkoneen hydraulijärjestelmän vianetsintään sekä saa perusvalmiudet
toimia laite- ja huoltokouluttajana.

Keskeinen sisältö: hydrostaattisen voimansiirron ohjaus, hajautettu ohjausjärjestelmä, proportionaalihydrauliikan ohjaus,
sähköhydraulinen asemaservo, ajoneuvoelektroniikan ohjaus- ja vahvistinkortit, ajoneuvoväylät, erityisesti CAN-väylä.

Edeltävät opinnot: WK2402 Avoimet ohjausjärjestelmät ja WK2608 Työkonehydrauliikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Monisteita.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2612 Työkoneen sähköjärjestelmät, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee työkoneen sähköjärjestelmän (erityisesti metsäkoneet) rakenteen ja
toiminnanperusteet ja pystyy soveltamaan tietojaan työkoneen sähköjärjestelmän vianetsintään.

Keskeinen sisältö: työkoneen (erityisesti metsäkoneet) sähköjärjestelmän osakokonaisuudet, piiri- ja johdotuskaaviot,
sähköjärjestelmän peruspiirit, ohjaus- ja vahvistinkorttien rakenne ja liittymät kokonaisohjaukseen,
komponenttien/järjestelmän suojaus

Edeltävät opinnot: WK2742 Sähkötekniikka, WK2706 Elektroniikka ja WK2608 Työkonehydrauliikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Luentomonisteet.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WI2058 Yrittäjyysvalmennus, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden edellytykset ja vaatimukset. Opiskelija tuntee yrityksen perustamisen
toimenpiteet. Opiskelija osaa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija kehittää ryhmätyö- ja johtamistaitojaan,
päätöksentekoa ja taloudellista ajatteluaan. Opiskelija saa selkeän kuvan yrityksen liiketoiminnasta kokonaisuutena, oppii
tekemään päätöksiä dynaamisessa ja todellisuutta vastaavassa liiketoimintaympäristössä sekä ymmärtää yrityksen
päätoimintojen vuorovaikutussuhteita. Opiskelija oppii tulkitsemaan tilinpäätöstä ja sen pohjalta laskettuja tunnuslukuja, sekä
käyttämään niitä hyväksi yrityssuunnittelussa. Opiskelija saa kokonaisvaltaisen kuvan tuotantotoimintaa harjoittavan yrityksen
johtamisesta ja päätöksenteosta simuloidulla mallilla.



Keskeinen sisältö: Yrittäjyys, omat yrittäjäominaisuudet, yritysidea ja sen arviointi, liiketoimintasuunnitelma, perustamisen
eri vaiheet, yritysmuodot ja niiden tunnuspiirteet, eri rahoituslähteiden ja avustusmuotojen kartoitus, liikeidean
kannattavuuden arviointi, verotus ja muut lakisääteiset velvoitteet, oikeuksien suojaaminen, vaihtoehtoja uuden yrityksen
perustamiselle, yrityksen käytännön perustamistoimet, viranomaisluvat ja ilmoitukset, yrityspelin pelaaminen

Edeltävät opinnot: WI2056 Yritystalous

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 10 h
Kontaktiopetus, harjoitukset 35 h
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedon hankinta 15h
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 16 h
Arviointi ja palaute 4 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: 2 välikoetta, harjoitustyö ja menestys yrityspelin pelaamisessa.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoitukset muodostuvat yrityksen perustamisharjoituksesta 20 h ja yrityspelin pelaamisesta
kahtena päivänä 15 h. Yrityksen perustamisharjoitus tehdään atk-luokassa. Harjoituksissa opiskelijaryhmän koko on enintään
n. 20.

WP3705 Markkinointi, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee markkinoinnin käsitteen, ymmärtää markkinoinnin merkityksen yrityksen
kilpailutekijänä ja tuntee markkinoinnin käytännön toteuttamiskeinoja.

Keskeinen sisältö: Markkinoinnin käsite ja kehitysvaiheet, nykyaikainen markkinointinäkemys, tuotantohyödykkeiden
markkinointi, organisaation ostokäyttäytyminen, tuotanto- ja teknologiahyödykkeiden markkinointistrategia,
jakelutiepäätökset, markkinointiviestintä, hinnoittelupäätökset, markkinointitutkimus, palvelut osana tuotestrategiaa,
henkilökohtainen myyntityö ja myyntiprosessin vaiheet

Edeltävät opinnot: WI2056 Yritystalous

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 20 h
Kontaktiopetus, harjoitukset 25 h
Seminaari-/ryhmätyöskentely 20 h
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 11 h
Arviointi ja palaute 4 h

Oppimateriaali: Uusi-Rauva,E & Haverila, M & Kouri, I & Miettinen, A: Teollisuustalous
Lahtinen, Jukka & Isoviita, Antti: Asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusteet
Opettajan luento- ja harjoitusaineisto.

Arviointiperusteet: Harjoitustöistä on tehtävä vähintään 80 %. Arvosana määräytyy pääasiassa kahden välikokeen
perusteella. Harjoitustyöt voivat vaikuttaa arviointiin +/-1.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WT2602 Yrityksen kansainväliset toiminnot, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää mitä asioita pk-yrityksessä tulee ottaa huomioon ja miten toimia, kun suunnitellaan ja
toteutetaan kansainvälisiä toimintoja.



Keskeinen sisältö: 1. Miksi kansainvälistää yritys?
2. Yrityksen kansainvälistymisen edellytysten selvittäminen
3. Kansainvälisten markkinoiden tutkiminen
4. Kulttuurierot, viestintä kansainvälisessä ympäristössä ja vieraskielinen materiaali
5. Ulkomaisille messuille osallistuminen
6. Vientitapa, jakelun tutkiminen ja kanavien muotoutuminen
7. Tuotteen sopeuttaminen
8. Verkostoituminen
9. Sopimukset ja juridiikka (esim. tarjouksen sisältö ja hyväksyminen, tilausvahvistus ja kauppasopimus,
vientivalvontajärjestelmä)
10. Käytännön vientirutiinit (esim. kauppa-/proformalasku, pakkausluettelo, vakuutuskirja/-todistus, huolinta- ja
kuljetusasiakirjat, tullausasiakirjat, tilastointi, maksuliikenne, arvonlisävero, mahdolliset erityisasiakirjat)
11. Yleisimpiä viennissä tapahtuvia virheitä
12. Kansainvälistymisessä avustavia organisaatioita (mm. rahoitus ja neuvonta)
13. Kokeneen vientipäällikön vierailu (= esimerkki vientiasioista ja keskustelua)

Edeltävät opinnot: WI2056 Yritystalous

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 45 h
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 20 h
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 11 h
Arviointi ja palaute 4 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Tentti 50 %. Harjoitustyö 50 %

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ilmoitetaan opintojakson alussa

BL1004 Yritysoikeus, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää, mitä oikeus on, mitkä oikeusnormistot liittyvät erityisesti yritystoimintaan ja miten
oikeuksia hankitaan ja niitä puolustetaan.

Keskeinen sisältö: Opiskelija ymmärtää oikeudellisen peruskäsitteistön ja oikeudellisen systematiikan sekä lainsäädännön ja
hyvien liiketapojen merkityksen yrityksen toiminnassa. Opiskelija osaa etsiä tietoa opintojakson aihealueesta sekä soveltaa
oikeusnormeja yrityksen oikeudellisissa asioissa ja toimia viranomaisissa.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 28, harjoitukset 30, oppimistehtävät 20, valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 50, arviointi ja palaute 5 tuntia.

Oppimateriaali: Kivelä - Nordell: Yrittäjän oikeutta. WSOY 2005.Kivelä - Nordell: Yrittäjän oikeutta asiakirjoja, ohjeita ja
tehtäviä. WSOY 2005.

Arviointiperusteet: Tentti ja itsenäiset harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: Tentti: 0-5Harjoitustyöt:hyväksytty/hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WI3502 Riskienhallinta, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tuntee yrityksen riskienhallinnan 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: Luennot 60 h. Materiaaliin perehtyminen, 30 h. Etätehtävät verkko-
oppimisympäristössä 30 h

Oppimateriaali: Riskit ja riskienhallinta; Hannu Kuusela, Reijo Ollikainen, Riskienhallinta; Arto Suominen, www.pk-rh.com;
Mervi Ala-Risku & al. Riskin arviointi työolojen parantamisessa, TTKK, Turvatekniikan laitos, verkkojulkaisu (pdf);

Arviointiperusteet: Verkkotehtävät 30 %, kirjallinen kuulustelu 70 %

Arviointiasteikko: 0..5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Etätehtäviä tehdään osin ryhmissä ja osin henkilökohtaisesti. Oppimisympäristönä käytetään
verkko-oppimisympäristöä, Allua

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKNS09T

SUORITETTAVA TUTKINTO

Insinööri(AMK), 240 op

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutuksessa opiskelun tavoitteena on saada insinöörin tehtäviin laaja-alaiset valmiudet
vastuulliseen työskentelyyn teollisuuden ja hallinnon teknillisissä suunnittelu-, käyttö-, ja kaupallisissa tehtävissä sekä
kansainvälisillä työmarkkinoilla. Tavoitteisiin kuuluu myös valmius oman yritystoiminnan käynnistämiseen sekä jatkuvaan
itsensä kehittämiseen. Tuotantoinsinööri vastaa teollisuudessa tuotantotoiminnasta ja tuotannon kehittämisestä. Koulutus
tähtää valmistus- ja tuotannonohjausmenetelmien tuntemuksen lisäksi koneautomaation osaamiseen, sekä
tuotantoinsinööriltä edellytettävien esimiestehtävissä tarvittavien työelämän moninaisten vuorovaikutussuhteiden
ymmärtämiseen. Opiskelu antaa laajat valmiudet toimia teknisen kaupan ja teollisuuden moninaisissa tehtävissä.

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA

Opinnot koostuvat alla olevan taulukon mukaisista kokonaisuuksista. Opintojen valinnaisuus toteutuu ammatti- ja valinnaisten
opintojen opintojaksojen valinnan kautta. Perusopinnot noin 52 op, Koulutusohjelmakohtaiset opinnot noin 53 op,
Ammattiopinnot, osa valinnaisia, yht. noin 45 op, Työharjoittelu 60 op, Opinnäytetyö 15 op, Vapaasti valittavat opinnot 15 op,
Yhteensä 240 op

Opintojen rakenne

Perusopinnot Perusopinnoilla rakennetaan edellytykset insinööritieteiden soveltamiselle ja ammatillisille opinnoille.
Perusopintoja ovat mm fysiikka, kemia, matematiikka, tietotekniikka, viestintä, ruotsi ja vieras kieli. Ammattiopinnot
Ammattiopinnot koostuvat koulutusohjelmakohtaisista opinnoista ja suuntaavista ammattiopinnoista.
Koulutusohjelmakohtaisilla opinnoilla luodaan perusvalmiuksia insinööritehtäviä varten ja ne muodostavat perustan
varsinaisille ammattiopinnoille. Suurin osa suuntaavista opinnoista on pakollisia. Valinnaisuuden määrä vaihtelee riippuen
suuntautumisvaihtoehdosta. Valinnaisista opintojaksoista järjestetään ne, joille on riittävästi opiskelijoita. Kun opiskelija
haluaa valita tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdon, valinta täytyy tehdä jo ensimmäisen lukuvuoden aikana. Muut
valitsevat suuntautumisvaihtoehdon toisen lukuvuoden aikana. Vapaasti valittavat opinnot opiskelija voi valita omasta tai
toisesta koulutusohjelmasta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa tai muusta oppilaitoksesta kotimaassa tai ulkomailla.
Vapaasti valittavien opintojen tulee olla korkeakoulutasoisia opintoja. Useimmat opiskelijat valitsevat kiinnostuksensa mukaan
omaa ammatillista kehitystä tukevia opintojaksoja, kuten kieliä ja kansainväliseen toimintaan muulla tavalla valmentavia
jaksoja koulutusohjelmien tarjonnasta. Kaikki tekniikan opiskelijat suorittavat pakollisia yrittäjyyden ja yritystalouden
perusteiden opintojaksoja. Yrittäjyydestä kiinnostuneet, omaa yritystoimintaa aloittavat tai jo toimivan esim. perheyrityksen
toimintaan aikovat voivat erillisen valintamenettelyn perusteella osallistua syventäviin yrittäjyysopintoihin, jotka tähtäävät
yrittäjävalmiuksien syventämiseen ja käytännön yritystoiminnan aloittamiseen jo opiskeluaikana. Nämä syventävät opinnot
sisältävät valitun ammatillisen suuntautumisvaihtoehdon opintojen rinnalla sekä teoreettisia että käytännöllisiä
henkilökohtaisesti sovittavia yritystalouden, markkinoinnin, johtamisen, yrityssuunnittelun ja muita vastaavia jaksoja,
projektitöitä, opinnäytetyön, sovelletun harjoitteluohjelman ja mahdollisuuden testata yrityksen elinkelpoisuutta
perustettavassa esihautomossa. Yrittäjyyden opintokokonaisuus voi olla laajuudeltaan jopa 30-45 opintopistettä ohjatun
yrittäjyysharjoittelun lisäksi.

Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattialojen kannalta keskeisiin käytännön
työtehtäviin sekä luoda mahdollisuus tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Työtehtävien tulee laadultaan olla
sellaisia, että ne palvelevat koulutusohjelman tavoitteita. Harjoittelunsa aikana opiskelija osallistuu työyhteisön jäsenenä
vaihteleviin työtehtäviin ja harjaantuu vastuulliseksi, työhönsä sitoutuvaksi, yhteistyökykyiseksi ja joustavaksi työntekijäksi.
Työharjoittelu tulee suorittaa opiskelun aikana harjoittelulle erikseen varattuina aikoina. Harjoittelun laajuus on
tuotantotekniikan opiskelijoilla 60 op, johon sisältyy työpaikkaopintoja 30 op. Työpaikkaopintojen sisällöstä ja
suoritusvaatimuksista on erilliset ohjeet. Harjoittelun tulee olla ohjattua. Ohjattuun harjoitteluun kuuluvat



työharjoittelusopimus, jaksoraportit, kehityskeskustelut ja loppuraportit. Näistä on myös erilliset ohjeet. Harjoittelujaksot
sijoittuvat kevätlukukausiin ja osittain kesälukukausiin. Tuotantotekniikassa on yleisten harjoitteluohjeitten vaatimusten lisäksi
omat erikoisohjeensa ja vaatimukset. Harjoittelu tuottaa 1,5 op/ohjattu harjoittelutyöviikko. Ulkomailla tapahtuvasta
harjoittelusta saa myös 1,5 op/työviikko. Harjoittelu ulkomailla on erittäin suositeltavaa, koska se luo hyvän pohjan
kielitaidolle ja auttaa ymmärtämään kulttuurieroja. Kansainvälisten kontaktien, kokemusten ja kielitaidon merkitystä ei voi
liikaa korostaa. Harjoittelupaikan hankinnasta vastaavat opiskelijat itse. Harjoittelupaikkoja välittävät kuitenkin myös AMK:n
rekrytointipalvelu ja harjoittelukoordinaattori tarjonnan mukaisesti. Harjoittelusta on saatavissa erilliset ohjeet.

Opinnäytetyö Insinöörin tutkintovaatimuksiin olennaisena osana kuuluu opinnäytetyö (ks. tutkintosääntö) Työn tarkoituksena
on toimia yhdyssiltana teoreettisen opiskelun ja käytännön työelämän välillä sekä helpottaa opiskelijan siirtymistä
korkeakoulusta insinööritehtäviin. Työn aiheen ja valvojan vahvistaa koulutusohjelmajohtaja tai hänen valtuuttamansa
opettaja. Opinnäytetyön vaatimuksista ja aikataulutuksesta samoin kuin opinnäytetyön laadinnasta on saatavissa erillinen
ohjeisto ammattikorkeakoulun www-sivuilta.

Oppimisprosessin yleiskuvaus

Opinnot on rakennettu siten että kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan yhteiset kone- ja tuotantotekniikan
perusopinnot, jotka muodostuvat luonnontieteellisistä ja teknisistä perusopinnoista, konetekniikan ammattiopinnoista sekä
kieli- ja viestintäopinnoista. Kolmantena lukuvuotena opiskelijoilla on vielä joitakin perusopintoja ja pääasiassa erikoistavia
ammattiopintoja kone- tuotantotekniikasta. Tulevaa ammattia silmällä pitäen neljäntenä lukuvuonna opiskelijat syventyvät
mekaniikkasuunnittelu-, koneautomaatio- tai tuotantotekniikkaan. Osa-alueille on määritelty osaamistavoitteet vuosittain
tavoitteena opiskelijan kehittyminen laaja-alaiseksi konealan osaajaksi opintojen päättyessä. Opintojen vuosittaiset
osaamistavoitteet ovat seuraavat: 1. vuosi: Hallitsen teknisen työn matemaattis-luonnostieteellisiä perusteita ja työkaluja ja
minulla on valmiudet alani kommunikointiin ja ammatillisiin opintoihin 2. vuosi: Hallitsen koneinsinöörin työssä tarpeelliset
perustiedot ja taidot ja osan ammatillisista valmiuksista 3. vuosi: Osaan toimia oman alani kehitystehtävissä ja projektiryhmän
jäsenenä ja olen syventänyt osaamistani valmistustekniikoista ja tuotantoautomaatiosta 4. vuosi: Minulla on valmiudet toimia
ja kehittää itseäni oman alani erilaisiin tehtäviin tuotannon kehittämisessä ja toteuttamisessa vastuullisena esimiehenä.
Ymmärrän oman alani yritystoiminnan ja yrittäjyyden periaatteet ja mahdollisuudet. Opintojen alussa opintojaksot toteutetaan
luentoina ja ohjattuina harjoituksina. Opintojen edetessä projektien ja harjoitustöiden avulla oppimisen osuus kasvaa.

Opiskelijaohjaus ja arviointi

Yleisessä opiskelijaohjauksessa ja opintojen edistymisen seurannassa noudatetaan AMK:n yleisesti hyväksymää HOPSnettiin
rakennettua prosessimallia, joka pohjautuu opiskelijan vuosittaiseen itsearviointiin ja kehityskeskusteluun. Ensimmäisenä
opintovuonna konetekniikan opinto-ohjaajaja opettajatutor kantavat päävastuun opiskelijoiden ohjauksesta, tuesta ja
neuvonnasta. Toisesta opintovuodesta alkaen ohjausta antavat tutoropettajat. Ohjaukseen kuuluu lisäksi harjoitteluun
valmennus harjoittelukoordinaattorin ja ohjaavien opettajien yhteistyönä. Ohjaukseen ja perehdyttämiseen osallistuvat myös
opiskelijatutorit ja opiskelijapalvelujen henkilöt sekä työelämän edustajat perehdyttämisluennoilla vierailijoina ja ekskursioiden
yhteydessä sovittujen teemakeskustelujen kautta. Opiskelun tavoitteena on, että opiskelijasta tulee alansa ja tehtäviensä
vaatimat tiedot ja taidot hallitseva asiantuntija teollisuuden tehtäviin tai yrittäjänä. Ohjauksella pyritään auttamaan opiskelijaa
pääsemään tähän. Pääasiana on opiskelijan asioiden huomioiminen. Häntä tuetaan ja ohjataan tarpeen mukaan ja hänelle
pyritään rakentamaan sellainen oppimisympäristö, jossa opiskelijasta kehittyy oppimisen taitoja omaava sekä näitä taitoja
kehittämään pystyvä henkilö Koulutusohjelmassa tehdään opintojaksotason arviointi, ohjaus ja palaute opettajan toteuttama
ja opiskelijan itsearviointina. Lisäksi opiskelijoille on laadittu ammattialakohtaiset osaamistavoitteet.

Opiskelijapalaute ja sen käsittely

Opintojaksopalautteita kerätään palautejärjestelmän kautta ja opintojaksojen aikana, opettajat ottavat palautteen huomioon
opintojakson seuraavan toteutuksen yhteydessä. Opintojaksopalautteita käsitellään myös opiskelijoiden ryhmänohjauksessa ja
opettajien kehityskeskusteluissa. 1. vuosi - OPALA tulokysely, palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa (opinto-ohjaaja ja
opettajatutorit) 2. vuosi - OPALA yleiskysely, palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa (opettajatutorit) - Ryhmän
palautekeskustelut koko lukuvuoden toiminnasta yhdessä opettajien kanssa 3. vuosi - OPALA tavoiteprofiili, palautekeskustelut
opiskelijoiden kanssa (suuntautumisvaihtoehdon opettajatotur) - Ryhmän palautekeskustelut koko lukuvuoden toiminnasta
yhdessä opettajien kanssa 4. vuosi - OPALA lähtökysely - Ryhmän palautekeskustelu koko opiskelujen aikaisesta toiminnasta
yhdessä kaikkien opettajien kanssa

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot syventävät tuotannon kokonaisuuden, tuotantoautomaation ja eri
valmistustekniikoiden osaamista, teollisuuden kunnossapidon ja investointiprojektien hallintaa sekä työelämän
vuorovaikutustaitojen ja esimiestyöskentelyn valmiuksia. Suuntautumisvaihtoehdon valinta voi tapahtua ensimmäisen tai
toisen vuoden aikana ja opintojaksojen valintaprosessi toteutetaan toisen opiskeluvuoden puolivälissä. Valintojen
alkuvaiheeseen liittyy erilaisiin mahdollisuuksiin, opiskelutaitoihin ja edellytyksiin perehdyttäviä ohjauskeskusteluja
suuntaavien aineiden opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa. Työelämän näkökulmiin ja toiveisiin tutustutaan ekskursioiden
yhteydessä.

Opiskelija voi erikoistua metsäkonetekniikkaan varsinaisen suuntautumisen lisäksi valitsemalla metsäkonetekniikasta
haluamiaan opintojaksoja. Opintojaan voi syventää myös harjoittelupaikkojen valinnalla ja opinnäytetyön aiheen valinnalla.

Opiskelija voi syventää yrittäjyysvalmiuksiaan opintojaksovalinnoillaan, projektitöillä sekä opinnäytetyöaiheen valinnalla.
Harjoittelua voi myös sisällöltään suunnata omaan yritystoimintaan valmentavaksi. Yrittäjyyden ja metsäkonetekniikan
syventäviä ja erikoistavia opintoja valinneille sovitaan henkilökohtaisesti määritelty opiskelusuunnitelma. Tuotantotekniikan
suuntautumisvaihtoehdossa nämä opinnot on kuitenkin sijoitettava pääasiassa vapaasti valittavien ryhmään.



Tunnus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi

PERUSOPINNOT 27 15 7 3

Perusopinnot WKP2

Introduction to Engineering English WK1711K 3

Communication and Customer Service WK1712K 3

Engineering Communication WK1713K 3

Meetings and Negotiations WK1714K 3

Fysiikka I WK1944 3

Fysiikka II WK1945 3

Fysiikka III WK1946 3

Kemia WK1905 3

Algebra WK1961 4

Geometria ja lineaarialgebra WK1962 3

Differentiaali- ja integraalilaskenta WK1963 3

Binäärilogiikka WK1964 3

Opiskelu- ja viestintätaidot WK1952 4

Tietotekniikka WK1954 4

Työelämäruotsi WK1960 4

Viestintä WK1956 3

AMMATTIOPINNOT 25 23 3 3

Koulutusohjelmakohtaiset opinnot WKK2

Hydrauliikka ja pneumatiikka WK2508 4

Johtaminen ja henkilöstöhallinto WK2711 3

Koneenelimet WK2817 6

Lujuusoppi WK2250 6

Materiaalioppi WK2723 6

Statiikka WK2741 6

Sähkötekniikka WK2742 3

Tekninen piirustus I WK2502 4

Tekninen piirustus II WK2504 3

Teollisuustalous WK2512 4

Valmistustekniikka WK2752 6

Yritystalous WK2514 3

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 3 12 21

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto SV3564

Pakolliset ammattiopinnot, 36 op WKA5

CAD/CAM WK2704 3

CAM-järjestelmät WK2552 5

Laatutekniikka WK2560 4

Lastuava työstö WK2566 4

Logistiikka WK2721 3

NC-tekniikka WK2341 3

Robotiikan perusteet WK2404 3

Tuotannonohjaus WK2747 3

Tuotantoautomaatio WK2554 5

Tuotekehitys I WK2562 5

Valinnaiset ammattiopinnot, 8 op WKA6

Hitsaustekniikka WK2708 3

Kone- ja energiatekniikka WK2564 4

Kunnossapito WK2126 3

Mittaustekniikka WM2726 3

Ohjaustekniikka WK2558 4

Projektin suunnittelu ja ohjaus WP3706 3

Tuotannon simulointi WK2253 3

Turvallisuustekniikka WK2918 3

Valinnaiset opinnot 4 4

Metsäkonetekniikkaan erikoistavat opinnot WKA8

Puunkorjuuteknologiat WK2602 3

Metsäkonetekniikan orientaatio WK2604 2

Mittalaiteautomaatio WK2606 3

Työkonehydrauliikka WK2608 3

Työkonehydrauliikan ohjausjärjestelmät WK2610 3



Työkoneen sähköjärjestelmät WK2612 3

Yrittäjyysopinnot WKA9

Yrittäjyysvalmennus WI2058 3

Markkinointi WP3705 3

Yrityksen kansainväliset toiminnot WT2602 3

Yritysoikeus BL1004 5

Riskienhallinta WI3502 4

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 3 6 6

HARJOITTELU 6 12 42

OPINNÄYTETYÖ 15

61 59 68 52

PERUSOPINNOT

WK1711K Introduction to Engineering English, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tiedostaa oman vieraan kielen oppimistyylinsä ja hallitsee 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 selviytyy yleisimmistä jokapäiväisistä suullisista
kielenkäyttötilanteista. Opiskelija hallitsee englanninkielisen työnhakumenettelyn ja osaa esitellä teknisen tuotteen tai
prosessin.

Keskeinen sisältö: Kielenoppimisstrategiat, tehokas viestintä, opinnoista ja itsestä kertominen, sanakirjat ja muut
apuneuvot, tekniikan englannin perusrakenteet, englanninkielinen työnhaku, tuotteen tai prosessin kuvaaminen. Oman alan
sanastoa.

Edeltävät opinnot: Yo-tutkinto tai ammatillinen tutkinto

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta (36h), oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (31h),
oppimisaineistoihin perehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus (2h), arviointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.

Oppimateriaali: Huhta, M. Connections. Communication Guidelines for Engineers. Lisäksi materiaalia virtuaalisessa
oppimisympäristössä ja monisteina.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 80 % kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1712K Communication and Customer Service, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy tarkemmin oman alan teknisen kielen rakenteisiin ja sanastoon. Hän ymmärtää
oman alansa julkaisuja apuneuvoja käyttäen, osaa käyttää teknistä kieltä myös suullisissa työelämäntilanteissa ja hallitsee
vaativampia kielen rakenteita. Opiskelija osaa kertoa Suomen ja oman alan teollisuudesta, laatia liikekirjeitä ja
sähköpostiviestejä ja esitellä erityyppisiä yrityksiä ja organisaatioita. Opiskelija selviytyy englanninkielisistä puhelin- ja
asiakaspalvelutilanteista.

Keskeinen sisältö: Teollisuuden ja yritysten esittely, liikekirjeet ja ostoprosessi, puhelin- ja sähköpostiviestintä,
asiakaspalvelutilanteet, suullinen raportointi oman alan aiheesta. Oman tekniikan alan sanavaraston laajentaminen.

Edeltävät opinnot: WK1711k

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta (36h), oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (31h),
oppimisaineistoihin perehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus (2h), arviointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.



Oppimateriaali: Huhta, M. Connections. Communication Guidelines for Engineers. Lisäksi materiaalia Allu-
oppimisympäristössä ja monisteina.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiiivinen osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 80 % kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1713K Engineering Communication, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kommunikoida englanniksi omaan erikoisalaan liittyvissä vaativammissa suullisissa ja
kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän pystyy hyödyntämään oman alansa erikoisjulkaisuja ja hallitsee teknisen ja tieteellisen
kirjoittamisen taitoja. Opiskelija osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä kuvailla teknistä prosessia.

Keskeinen sisältö: Englanninkieliset ammattialan messutilanteet, Tekniset tekstit, lukustrategiat, dokumentointi/raportointi,
prosessin kuvaus, tekninen ja tieteellinen kirjoittaminen. Esitelmien pito. Kielen rakenteiden kertausta.

Edeltävät opinnot: WK1712k

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta (36h), oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (31h),
oppimisaineistoihin perehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus (2h), arviointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.

Oppimateriaali: Huhta, M. Connestions, Communication quidelines for engineers. Lisäksi materiaalia Allu-
oppimisympäristössä sekä monisteina.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 80% kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

WK1714K Meetings and Negotiations, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija parantaa suullista kielitaitoaan ja selviytyy vaativimmista suullisista kielenkäyttötilanteista,
osaa toimia englanninkielisissä kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija hallitsee oman ammattialan messuihin liittyviä
viestintätilanteita ja ymmärtää kulttuurien välisten erojen merkityksen työelämän viestinnässä. Hän pystyy sujuvasti
seuraamaan kohdekielen maiden tapahtumia ja yhteiskuntaoloja.

Keskeinen sisältö: Kokous- ja neuvottelutaidot ja keskeinen terminologia, ammattimessut, kulttuurien välinen viestintä,
suulliset viestintätilanteet. yhteiskuntaoloja.

Edeltävät opinnot: WK1713k

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta (36h), oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (31h),
oppimisaineistoihin perehtyminen (10 h), oppimisen ohjaus (2h), arviointi ja palaute (1h). Yhteensä 80 h.

Oppimateriaali: Huhta, M. Connections. Communication Guidelines for Engineers. Muu mahdollinen opettajan antama
materiaali.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 80 % kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

Muut toteutusjärjestelyt:



WK1944 Fysiikka I, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee luonnontieteellisen ajattelun perusteet ja tekniikassa sovellettavien
luonnontieteellisten menetelmien alkeet. Opiskelija ymmärtää yksi- ja kaksiuloteista liikettä kuvaavat mekaniikan
peruslainalaisuudet ja osaa soveltaa näitä yksinkertaisten mekaanisten ongelmien ratkaisuun.

Keskeinen sisältö: Liikeopin ja dynamiikan perusteet. Kurssiin kuuluu pakollisia laboratorioharjoituksia.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 26h, välikokeet 4h, laskuharjoitukset 10h, laskuharjoituksiin liittyvä
itsenäinen työskentely 20h, laboratorioharjoitukset 10h ja laboratorioharjoituksiin perehtyminen ja harjoitusten raportointi 10h
itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaali: Insinöörin (AMK) Fysiikka Osa I, Hautala & Peltonen, Lahden Teho-Opetus

Arviointiperusteet: Suoritus välikokeilla: kaksi välikoetta, maksimipistemäärä kokeesta on 25p ja lisäpisteitä
laskuharjoituksista enintään 6p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 46p=5, 40p=4, 34p=3, 28p=2 ja 22p=1 sekä
lisäehtona pakollisten laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen. Suoritus loppukoetentillä: maksimipistemäärä
kokeesta on 25p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehtona
pakollisten laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen. Harjoitustöiden viimeinen palautuspäivä on 30.1.2009, mutta
erittäin suositeltavaa on palauttaa harjoitustyöt jo kurssin aikana!

Arviointiasteikko: 5 4 3 2 1 0 (0=hylätty)

Muut toteutusjärjestelyt: Laboratorioharjoitusten ohjeet ilmestyvät myyntiin oppilasyhdistyksen kirjakauppaan viikolla
38.Etätyöohjeet jaetaan luennoilla. Kurssia voi tenttiä tekniikan koulutuksen yleisinä tenttipäivinä tammikuussa ja
toukokuussa 2009.

WK1945 Fysiikka II, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä, joita voidaan soveltaa
tekniikassa.

Keskeinen sisältö: Pyörimisliike, nesteiden statiikka ja dynamiikka, lämpöoppi, ideaalikaasut ja kosteus. Kurssiin kuuluu
pakollisia laboratorioharjoituksia.

Edeltävät opinnot: WK1944

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja välikokeet 24h, laskuharjoitukset 10h, laskuharjoituksiin liittyvä
itsenäinen työskentely 20h, laboratorioharjoitukset 12h ja laboratorioharjoituksiin perehtyminen ja harjoitusten raportointi 10h
itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaali: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA OSA I Lahden Teho-Opetus Oy.

Arviointiperusteet: Suoritus välikoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p ja lisäpisteitä laskuharjoituksista enintään
3p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehtona pakollisten
laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen. Suoritus loppukoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p, jolloin
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehtona pakollisten laboraatioiden
hyväksytysti suorittaminen.

Arviointiasteikko: 5, 4, 3, 2, 1, 0 (0=hylätty)

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Laboratorioharjoitusten ohjeet ilmestyvät myyntiin oppilasyhdistyksen kirjakauppaan viikolla 38.
Etätyöohjeet jaetaan luennoilla. Kurssia voi tenttiä tekniikan koulutuksen yleisinä tenttipäivinä syyskuussa ja joulukuussa
2009.



WK1946 Fysiikka III, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä, joita voidaan soveltaa
tekniikassa.

Keskeinen sisältö: Fysiikan teoriasta käsitellään värähdys- ja aaltoliikeoppia. Opintojaksoon kuuluu pakollisia
laboratoriotöitä.

Edeltävät opinnot: WK1945 Fysiikka II

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaopetus luentona ja tentit 22h, laskuharjoitukset 10h jalaboraatioissa
pienryhmätyöskentelyä 12h. Etätyö ja sen raportointi, laboratorioharjoitusten raportointi ja laskuharjoitusten laskeminen
itsenäistä työskentelyä 36h.

Oppimateriaali: PELTONEN, PERKKIÖ, VIERINEN: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA OSA II, Lahden Teho-opetus Oy

Arviointiperusteet: Suoritus välikoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p ja lisäpisteitä laskuharjoituksista enintään
3p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehtona pakollisten
laboraatioiden ja etätyönhyväksytysti suorittaminen. Suoritus loppukoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p, jolloin
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1sekä lisäehtona pakollisten laboraatioiden
hyväksytysti suorittaminen.

Arviointiasteikko: 54321Hylätty (0)

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opettaja informoi opetuksen yhteydessä.

WK1905 Kemia, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kemian peruskäsitteet ja hallitsee kemian kielen lukutaidon. Opiskelija osaa
soveltaa oppimaansa luonnontiedettä tekniikan sovelluksissa.

Keskeinen sisältö:

Aineen rakenne ja olomuodot, sidostyypit, käytetyimpien kemikaalien ominaisuudet, ainemäärä, pitoisuuslaskut, hapot,
emäkset ja pH:n säätö, sähkökemian perusteet, sähkökemialliset kennot, pinnoitusmenetelmät, eloksointi ja metallien
korroosio.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Oppitunnit 45h, itsenäinen tiedonhankinta 22h, oppiaineistoihin perehtyminen 10h,
oppimisen ohjaus 2h, arviointi ja palaute 1h.

Oppimateriaali:

Luentomoniste ja kirja

Tekniikan kemia; Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio; Edita Oy.

Arviointiperusteet: välikokeet tai tentti esim. max 25p, 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2, 11p=1

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WK1961 Algebra, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tekniikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.

Keskeinen sisältö: Aritmetiikka ja algebra. Potenssit, juuret, logaritmit, eksponenttifunktiot, yhtälöt ja yhtälöryhmät.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 59h luentoja ja harjoituksia. Kokonaistyömäärä 107h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1962 Geometria ja lineaarialgebra, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee perusgeometrian ja -trigometrian lisäksi vektorilaskennan ja
osaa käyttää näitä tekniikan sovelluksissa.

Keskeinen sisältö: Kolmion trigonometria, trigonometriset funktiot ja trigonometriset yhtälöt. Vektori, vektorien
laskusäännöt, pistetulo.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Välikokeilla tai loppukokeella

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1963 Differentiaali- ja integraalilaskenta, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Funktion hetkellisen muutoksen laskeminen ja sovellukset. Funktion kokonaismuutos ja sen sovellukset
tekniikassa.

Keskeinen sisältö: Differentiaalilaskennassa tutkitaan funktion hetkellistä muutosta. Derivaatan käsite ja derivoimissäännöt.
Ääriarvoprobleemat ja niiden sovellukset. Integraalilaskennassa tutkitaan funktion kokonaismuutosta. Integraalin käsite ja
integroimissäännöt. Epämääräisten kappaleiden pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Painopiste ja momentti.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiperusteet: Loppukokeella tai laskuharjoituksilla ja välikokeilla.



Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1964 Binäärilogiikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Logiikan perusteet ja binäärialgebra

Keskeinen sisältö: Käsitellään klassista lauselogiikkaa ja peruskonnektiiveja. Binäärialgebrassa tarkastellaan lukujärjestelmiä
ja lukujärjestelmämuunnoksia. Boolen algebra ja kombinaatiopiirit.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Opettajan jakama luentomoniste ja muu materiaali

Arviointiperusteet: Loppukokeella tai laskuharjoituksilla ja välikokeilla.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1952 Opiskelu- ja viestintätaidot, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: 1. Orientaatio-osio: Johdatus amk-opintoihin (1 op.):1. Opiskelija saa yleiskuvan amk-opiskelusta
erityisesti insinöörikoulutuksessa, osaa käyttää tehokkaasti amk:n resursseja ja mahdollisuuksia opiskelussaan sekä tuntee
monialaisuuden tarjoamat mahdollisuudet henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laatiessaan.2. Viestinnän perusteet (3 op)2.
Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa ottaa
huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan vaatimukset sekä viestiä keskittyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän
osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa laatia opiskelussa
ja työelämässä tarvittavia, kieleltään ja ulkoasultaan moitteettomia asiakirjoja. Opiskelija tuntee puheviestintätilanteen
perustekijät ja osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia puhetilanteita.

Keskeinen sisältö: 1. Amk:n hallinto, opiskelijapalvelut, koulutusohjelmat ja niiden koulutustarjonta, insinöörin työtehtävät
ja vaatimukset teollisuudessa. Ekskursio teollisuusyritykseen. HOPSin laatiminen. Kansainvälistymisen mahdollisuudet.2.
Tieteellis-tekninen kirjoittaminen, asioimiskirjoitus, sähköinen viestintä, kielenhuolto, vaikuttavat puheet ja asiapuheet.

Edeltävät opinnot: Lukio, tai vastaavat ammatillisen koulutuksen opinnot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 1. Luentoja syys - lokakuussa noin 10 h, harjoitustyöt ja kotityötä noin 10 h.2.
Luennot ja harjoitukset, ohjattuun ryhmätyöskentelyyn osallistuminen sekä arviointi- ja palautetilanteisiin osallistuminen ja
valmistautuminen, yhteensä 62 h. Itsenäistä kirjoittamistyötä, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimisaineistoihin perehtymistä,
yhteensä 24 h.

Oppimateriaali: Kauppinen, Nummi & Savola, 2005: Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Lisänä
opettajan osoittama materiaali.

Arviointiperusteet: 1. Annetut tehtävät suoritettu hyväksytysti.2. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen,
harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen, koe.

Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu arvosanoin 1 - 5.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Lukujärjestyksen mukaan. Kurssin sisältö ja työjärjestys käydään läpi kurssin alussa.



WK1954 Tietotekniikka, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy tietotekniikan perusteisiin ja kykenee tuottamaan laadulliset kriteerit täyttäviä
asiakirjoja ja esityksiä.

Keskeinen sisältö: Tietotekniikan peruskäsitteisiin ja tekniikkaan tutustuminen. Tavallisimpiin varus- ja
sovellusohjelmistoihin perehtyminen. Tietotekniikan käsitteitä ja laitetekniikkaa. Tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan
perusteet, tiedonhaku Internetistä sekä esitysgrafiikka.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelija suorittaa pienimuotoisia harjoitustehtäviä ohjatusti tietokoneella n. 50h
sekä näihin liittyviä kotiharjoituksia 35h. Lisäksi opintojaksoon kuuluu arvioitava ryhmätyö 10h. Tentti ja palaute 4h.

Oppimateriaali: MS Windows-, MS Word-, MS Excel- ja MS PowerPoint -oppaat sekä laitteistokirjallisuus.

Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan 1/3 harjoitustyön ja 2/3 tentin perusteella. Tentti suoritetaan konetenttinä.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1960 Työelämäruotsi, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa etsiä ja ymmärtää oman alansa ruotsinkielisiä työpaikkailmoituksia ja kirjoittaa
työpaikkahakemuksen, CV:n ja osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksestaan työpaikkahaastattelussa.
Opiskelija osaa kertoa omasta työstään, esitellä työpaikkaansa, työpaikan tuotteita ja palveluja ruotsin kielellä. Opiskelija
tuntee oman alansa ruotsalaisia yrityksiä ja suomalaisen ja ruotsalaisen yrityskulttuurin eroavaisuuksia. Opiskelija osaa toimia
työssään tavanomaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa hakea tietoa omalta alaltaan ja
ymmärtää ja pystyy hyödyntämään oman alansa ammattitekstiä.

Keskeinen sisältö: Työnhakuprosessi, omasta työstä kertominen, työpaikan, tuotteiden ja palveluiden esittely, oman alan
ruotsalaisiin yrityksiin tutustuminen, yrityskulttuuri Suomessa ja Ruotsissa, puhelin-, sähköpostiviestintä, småprat,
yritysvierailut, asiakaskontaktit, messut, tiedonhankinta, oman alan sanakirjoihin tutustuminen, oman alan tekstit lehdissä ja
internetissä.

Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 55h. Ryhmä- ja seminaarityöskentely 18h.
Oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta 15h. Oppimisaineistoihin perehtyminen 15h. Arviointi ja palaute 5h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Kirjallinen koe ja kirjalliset harjoitustyöt 50 %. Suullinen koe ja suulliset esitykset 50 %. 80 %
läsnäolovelvollisuus.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: ruotsi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK1956 Viestintä, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laatia kieleltään ja muodoltaan moitteettomia työelämassä ja opiskelussa tarvittavia
tekstejä. Hän tuntee ryhmätyön, neuvottelutaidon ja kokoustekniikan periaatteet ja osaa laatia eri tilanteisiin sopivia puhe-
esityksiä. Opiskelija tuntee viestinnän ja vuorovaikutustaitojen merkityksen yrityksissä ja yhteisöissä.



Keskeinen sisältö: Omaan ammattialaan liittyvät tekstit, raportit, kokous- ja neuvottelutaito, valmisteltuja puhe-esityksiä.
Yritysviestintää.

Edeltävät opinnot: Opiskelu- ja viestintätaidot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset, ohjattuun ryhmätyöskentelyyn osallistuminen sekä
arviointi- ja palautetilanteisiin osallistuminen ja valmistautuminen, yhteensä 62 h. Itsenäistä valmistelu- ja kirjoittamistyötä,
itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimisaineistoihin perehtymistä, yhteensä 18 h.

Oppimateriaali: Kauppinen - Nummi & Savola, 2005: Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki.
Edita. Lisäksi opettajan osoittama muu materiaali.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Kirjallisten tehtävien, suullisen esityksen ja kokeen
suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu arvosanoin 1-5.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Lukujärjestyksen mukaan. Kurssin sisältö ja työjärjestys käydään läpi ensimmäisellä
kokoontumiskerralla.

AMMATTIOPINNOT

WK2508 Hydrauliikka ja pneumatiikka, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee hydrauliikan ja pneumatiikan perusteet, komponentit, piirrosmerkit, ko. järjestelmien
suunnitteluperusteet ja komponenttien valinnan.

Keskeinen sisältö: Hydrauliikan ja pneumatiikan perusteoria, komponentit, piirrosmerkit, järjestelmien suunnitteluperusteita
ja komponenttien valintaa, laboratoriotyöt.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 45 h, laboratorioharjoitukset 25 h, harjoitustyöt ja muu itsenäinen opiskelu
35 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Jokaisesta välikokeesta vähintään 1 tai tentti. Suoritetut harjoitustyöt ja laboratoriotyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2711 Johtaminen ja henkilöstöhallinto, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee perustiedot johtamisesta, henkilöstöasioiden hoitamisesta, työsuhdeasioista ja
koulutuksesta.

Keskeinen sisältö: Organisaatiokäyttäytyminen, johtaminen ja viestintä, johtamistyylit, kannustintekijät, ryhmänjohtaminen
ja tiimit, henkilöstöasioiden ja työsuhdeasioiden säännökset, työnopastus, kannustavan palkkauksen perusteet. Oman
toiminnan johtaminen. Johtamisen etiikka.

Edeltävät opinnot: WK2753 Yritystalous

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 44 h, etätehtävät ja tiimityöt 8 h, kotityöt 28 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan luentojen alussa.

Arviointiperusteet: Harjoitus- ja etätyöt tehty ja palautettu hyväksyttävästi, 2 välikoetta, kumpikin hyväksytysti 1.välikoe
yksilökoe, 2. välikoe on tiimikoe ja yksilötesti tai tarvittaessa tentti



Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Annetaan tiimeille luennoilla.

WK2817 Koneenelimet, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Oppia tuntemaan tavallisten koneenosien toimintaperiaatteita ja niiden mitoituslähtökohtia sekä
suunnittelemaan koneissa ja laitteissa esiintyviä rakenteita so. koneenelimiä sekä harjaannuttaa teknillisen informaation
hyväksikäyttöön.

Keskeinen sisältö: Opintojakson aihepiirit:1. Hitsausliitokset2. Ruuviliitokset3. Akseliliitokset4. Vierintälaakerointi5. Voitelu6.
Tiivistimet7. Liukulaakerointi8. Jouset9. Ketju- ja hihnavälitykset 10. Hammaspyörävoimansiirto11. Tehonsiirtoelimet

Edeltävät opinnot: Lujuusoppi WKWk 2722, statiikka Wk2741

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähitunneilla opettaja luennoi tuntisuunnitelman mukaisesti aihepiiriin liittyvän
teorian pääkohdittain sekä antaa tuntiharjoitustehtävät ja ohjaa niiden aikana opiskelijoita henkilökohtaisesti ja antaa myös
palautetta.

Oppimateriaali: 1. Blom-Lahtinen-?-Suosara; Koneenelimet ja mekanismit. Oy Edita Ab, Helsinki 1999, ISBN 951-37-2906-
62. Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin kuluessa

Arviointiperusteet: Opintosuoritus arvioidaan välikokeiden (2 kpl) tai tentin tuloksen perusteella. Opintojakson päättyessä
tehdään myös itsearviointi. Pienet harjoitustyöt arvioidaan periaatteella hylätty...hyväksytty laajat työt 0...5.
harjoitustyöarvosanat otetaan huomioon opintojakson arvosanaa määritettäessä. Harjoitustöiden palautuksen viivästyminen
tehtävänannossa määrätystä palautuspäivästä alentaa niiden arvosanaa ja myöhästyminen yli 1 kk opintojakson
päättymispäivästä johtaa koko opintojakson uusimiseen.

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Annetaan erikseen kirjallisena kutakin harjoitustyötä aloitettaessa

WK2250 Lujuusoppi, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää lujuuslaskennan merkityksen osana tuotesuunnitteluprosessia.

Keskeinen sisältö: Aksiaalinen jännitystila, veto ja puristus, leikkaus, pintasuureet, taivutus, vääntö ja nurjahdus.

Edeltävät opinnot: Statiikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h. Kontaktiopetus, harjoitukset 40 h. Oppimistehtävät
70 h. Arviointi ja palaute 10 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Välikokeet, laskuharjoitukset

Arviointiasteikko: 0...5

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2723 Materiaalioppi, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee muoviteknologian ja metalliopin perusteet, tärkeimmät lämpökäsittelyt sekä
materiaalien tärkeimmät ominaisuudet. Opiskelija pystyy näin vertailemaan ja arvioimaan materiaalien ominaisuuksia ja
soveltuvuutta eri käyttökohteisiin.

Keskeinen sisältö: Opintojakso koostuu kahdesta osuudesta:1) Metallit: Metallien rakenne, tasapainopiirrokset,
lämpökäsittelyt, teräs- ja valurautatyypit. Muut konstruktiometallit. Metallikurssiin voidaan sisällyttää konstruktiokeraamien
perusteet.2) Muoviteknologian perusteet: Polymeerien rakenne, muovimateriaalit, työstö, suunnittelu ja ympäristönäkökohdat.

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitustehtävät, videoita. Metalliosio (3ov) ja muoviosio (1ov)
suoritetaan erillisenä osioina.

Oppimateriaali: Esko Laitinen et al. Konetekniikan materiaalioppi. Monisteita

Arviointiperusteet: Välikokeet tai 2 tenttikertaa heti opintojakson päättymisen jälkeen yleisinä tekniikan tenttipäivinä sekä
hyväksytysti suoritetut etätehtävät palautettuna viimeistään 1 kk kuluessa opintojakson päättymisen jälkeen

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2741 Statiikka, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa perustan lujuuslaskennan hyväksikäytölle rakenteiden suunnittelussa.

Keskeinen sisältö: Mekaniikan peruslait, voimasysteemi, tasapaino, rasituskuviot, ristikot, palkit, mekanismit, kitka.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h. Kontaktiopetus, harjoitukset 40 h. Oppimistehtävät
70 h. Arviointi ja palaute 10 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2742 Sähkötekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää keskeiset sähkön käytön periaatteet ja laitteet sekä sähkötyöturvallisuuden
merkityksen teollisuuden sekä kiinteistöjen sähkö- ja automaatiojärjestelmien rakentamisessa ja ylläpidossa.

Keskeinen sisältö: Sähkötekniikan perusteet, sähkön tuottamisen ja jakelujärjestelmien periaatteet, sähkön käyttö
teollisuudessa ja kiinteistöissä.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 20h, harjoitukset 18h, itsenäinen tiedonhankinta ja oppiaineistoihin
perehtyminen 36h, välikokeet 4h, arviointi ja palaute 2h.



Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti

Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu, arvosana 1 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2502 Tekninen piirustus I, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskella tekniikan alan "ammattikielen" - teknisen piirtämisen periaatteet ja käytäntöön soveltamisen
alkeet sekä oppia standardoinnin merkitys ja standardien käyttöä

Keskeinen sisältö: 1) Tekniset piirustukset, tuotanto ja piirustusten ryhmittely2) Standardointi3) Piirtämisvälineet ja
tarvikkeet4) Viivat ja tekstit5) Mittakaavat6) Kuvausmenetelmät7) Kohtisuorat projektiot8) Leikkaukset9) Mitoitus10) Kierteet,
ruuvit, mutterit, jouset11) Pinnankarheus ja pintamerkit12) Toleranssit ja sovitteet13) Geometriset toleranssit14)
Hitsausmerkinnät15) Kokoonpanopiirustukset16) Kaaviopiirustukset

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistyömäärä n. 160 tuntia, josta lähiopetusta ja harjoituksia 64 tuntia.
Itsenäistä opiskelua ja harjoitustöiden tekemistä n. 100 tuntia.

Oppimateriaali: Aimo Pere: Koneenpiirustus 1 ja 2 Luennoilla ilmoitettava materiaali

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti hyväksytysti suoritettuna sekä harjoitustyöt hyväksytysti suoritettuinaja annetussa
aikataulussa palautettuina.

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2504 Tekninen piirustus II, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietokoneavusteisen suunnittelun merkityksen konetekniikan
suunnittelussa.Opiskelija osaa piirtää itsenäisesti AutoCAD-ohjelmalla ja siihen pohjautuvalla CADMill Mechanic
mekaniikkasuunnittelujärjestelmällä kone- ja muovitekniikkaan liittyviä työ- ja kokoonpanopiirustuksia. Opintojakso keskittyy
tasopiirustusten (2D) piirtämiseen. Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään opintojaksolla Tekninen piirustus I opittuja asioita.

Keskeinen sisältö: 1. Tietokoneavusteisen suunnittelun perusteita
2. AutoCad:n ja CADMill Mechanic:n esittelyä
3. Piirtämisen aloitustoimet
4. Koordinaatistot ja geometrian luonti, teksti ja apugeometria
5. Piirustuksen muokkaus
6. Mitoittaminen
7. Piirustuksen tulostaminen
8. Vakio-osat ja piirrosmerkit, akselin piirto
9. Kokoonpanojen muodostaminen

Edeltävät opinnot: WK2502 Tekninen piirustus I

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus luennot ja harjoitukset 15 h.
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 50 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h.
Arviointi ja palaute 5 h.

Oppimateriaali: -AutoCad-moniste; Havu Markku
-CadMill manuaali
-Koneenpiirustus korkeakouluja varten; Pere Aimo



Arviointiperusteet: Konetentti ja jatkuva näyttö. Harjoitustyöt on suoritettava hyväksytysti määräajassa. Niiden vaikutus
arvioinnissa +/-1.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ilm. opintojakson alussa.

WK2512 Teollisuustalous, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee teollisuusyrityksen keskeiset toiminnot ja niiden merkityksen, tuntee oman
yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät vaatimukset ja toimenpiteet sekä käytännön mahdollisuudet oman yristystoiminnan
käynnistämiseen opintojen aikana tai jälkeen.

Keskeinen sisältö: Yrityksen toimintaedellytykset ja perustaminen, markkinointi, johtamisen perusteet, tuotanto ja
tuottavuus, materiaalitoiminnot, tunnusluvut ja niiden käyttö, riskien hallinta, investoinnit ja rahoitus.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja lähitunteja 60 h, etä- ja kotityötä 45 h.

Oppimateriaali: Oppitunneilla jaettava materiaali, monisteet, Innolink-ohjelmisto. Uusirauva ym: Teollisuustalous

Arviointiperusteet: 2 välikoetta, harjoitustyöt ja etätehtävät, tarvittaessa tentti

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2752 Valmistustekniikka, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee metalli- ja muoviteollisuuden yleisimmät valmistusmenetelmät ja niiden
käyttösovellutukset, sekä aineenkoetuskokeiden ja tuotantojärjestelmien periaatteet.

Keskeinen sisältö: Aineenkoetus, metallien jalostaminen, muovien työstö, valumenetelmät, jauhemetallurgiset menetelmät,
lastuavat valmistusmenetelmät, meistotekniikka, yleislevytyötekniikka, hitsausmenetelmät, muovaavat valmistusmenetelmät,
erikoiset työstömenetelmät, tuotantojärjestelmät.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 88 h, harjoitustyöt, käytännön harjoitukset 72 h

Oppimateriaali: Kirjallisuus: Ihalainen - Aaltonen - Aromäki - Sihvonen; Valmistustekniikka, Otatieto Oy

Arviointiperusteet: Jokaisesta välikokeesta vähintään 1, tai tentti. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan määräaikana
palutetut harjoitustyöt ja suoritetut käytännön harjoitukset.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2514 Yritystalous, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää yrityksen laskentatoimen tuloksia omassa työssään, pystyy
tekemään investointien vaatimia talouslaskelmia ja osaa analysoida, arvioida ja suunnitella yritystoimintaa taloustietojen
perusteella.

Keskeinen sisältö: Yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen perusteet, investointien laskentamenetelmät, kustannukset
ja hinnoittelu.

Edeltävät opinnot: Teollisuustalouden perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähitunteja 44 h, itsenäistä opiskelua ja harjoitustöitä 36 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan aloitustunnilla

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 2 välikoetta ja harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto

WK2704 CAD/CAM, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy tekemään 3d-mallista NC - koneen ohjauskoodia CAM- ohjelman
(Pro/Engineer)avulla. - Harjoitustyöt mikrotietokoneella.

Keskeinen sisältö: Kurssilla opiskellaan seuraavat työstöstategiat:-ruohinta-poraukset-kierteytys-kalvinta-3d-viimeistely

Edeltävät opinnot: WK2720 Lastuava työstö, Wk2341 NC-tekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 1-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2552 CAM-järjestelmät, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tietokoneavusteisen tuotannon (=CAM) perusperiaatteet valmistus- ja kokoonpano-
prosessin ohjauksessa ja kappaleenkäsittelyn automatisoinnissa , osaa suunnitella osia FMS-järjestelmästä sekä suunnitella ja
ohjelmoida kappaleenkäsittely-tehtäviä ja valmistustyö-kiertoja teollisuusroboteilla ja CNC-ohjatuilla laitteilla.

Keskeinen sisältö: Tuotannon virtautus, CAM:n ja joustavan valmistuksen periaatteet, tuotantosolut ja FMS-järjestelmät,
robottien ohjaus ja ohjelmointi, CNC-ohjaus, em. alueisiin liittyvät suunnittelu- ja ohjelmointityöt laboratoriototeutuksina.

Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoautomaatio

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:



Oppimateriaali: Monisteita.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot kurssin keskeisistä aiheista. Pääosa kurssista koostuu automatisoidun tuotantosolun
työkiertojen ja ohjattavien laitteiden ohjausohjelmien suunnittelusta tietokone-avusteisesti ja niiden toiminnan testauksesta
tuotantoautomaatio-laboratorion uudenaikaisilla laitteistoilla (mm. robotit, logiikka-ohjatut tuotantosolut, CNC-työstö).

WK2560 Laatutekniikka, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee laadun peruskäsitteistön, laadun ohjauksen menetelmiä, ISO 9000 laatujärjestelmän
periaatteet, laadunvalvonta ja - mittaamismenetelmiä, laatutyökalujen käytön sekä erilaisia yrityksen kehittämismenetelmiä.

Keskeinen sisältö: Laadunohjauksen perusteet, yrityksen laatujärjestelmä, laadunvalvontamenetelmiä, tuotteen ja prosessin
optimointi, laatutyökalut, auditointiprosessit, laatupalkinnot, benchmarking.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 60h, harjoitustyöt ja muu itsenäinen opiskelu 55h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2566 Lastuava työstö, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa lastuavan työstön perusteet, tuntee yleisimmät lastuavat valmistusmenetelmät ja niiden
mahdollisuudet, sekä tuntee perustyöstökoneiden käytön.

Keskeinen sisältö: Lastuamisen perusteet, sorvaus, jyrsintä, poraus, avarrus, hiominen, hienotyöstö,
lastuamiskustannukset, lastuamisnesteet.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 45 h, käytännön harjoitukset 22 h, harjoitustyöt ja muu itsenäinen opiskelu
40 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Jokaisesta välikokeesta hyväksytty arvosana, tai tentti. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan
määräaikaan palautetut harjoitustyöt sekä suoritetut käytännön harjoitukset.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2721 Logistiikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee logistiikan arvoketjuajatteluna, tuntee logistiikan merkityksen yrityksen toiminnassa,
osaa arvioida erilaisia logistiikan teknisiä ja taloudellisia vaihtoehtoja.

Keskeinen sisältö: Logistiikan kokonaisuus ja arvoketjuajattelu, hankinnat ja toimitusehdot, varastointi, kuljetustekniikka ja
avustavat toiminnot, palvelujen logistiikka, vihreä logistiikka

Edeltävät opinnot: WK2753 Yritystalous

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Aloitusluennot, etätehtävät/ryhmätyöt ja niiden esittelyt, itseopiskelupaketti.
Lähitunteja 28 h, itsenäistä opiskelua ja harjoitustöitä 52 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan aloitustunnilla

Arviointiperusteet: Harjoitus/etätyöt tehtynä hyväksytysti. Loppukoe

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Annetaan aloitustunnilla

WK2341 NC-tekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää NC-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa manuaalisesti tuottaa opintojaksolla käsiteltävien
ohjauksien mukaisia koneistusohjelmia sorvattaville ja jyrsittäville kappaleille.

Keskeinen sisältö: Yksi sorvauksen ja yksi jyrsinnän NC-ohjaus (Fanuc).

Edeltävät opinnot: Lastuava työstö WK2720

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, käytännön harjoitukset ja demonstraatiot 45h, harjoitustyöt ja muu
itsenäinen opiskelu 35h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Ajoissa tehdyt harjoitustyöt ovat hyväksytyn arvosanan edellytys.

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2404 Robotiikan perusteet, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyttämään teollisuusrobottia ja ohjelmoimaan sillä yksinkertaisia työkiertoja.

Keskeinen sisältö: Teollisuusrobottien perusrakenne ja ohjelmoinnin perusteet. Robotin ohjausliittymät ja ohjausohjelman
opetus. Opintojaksossa tutustutaan robotin ohjaamiseen ja ohjelmointiin yksinkertaisten ohjelmointi-esimerkkien ja
harjoitusohjelmien tekemisenja testaamisen kautta. Esimerkki- ja harjoitus-ohjelmat toteutetaan ja niiden testausajo
suoritetaan laboratorion erilaisilla roboteilla.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Monisteet.



Arviointiperusteet: Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2747 Tuotannonohjaus, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kappaletavaratuotannon materiaalivirran ja valmistuksen informaation kulun ohjauksen
perustekniikat, pystyy suunnittelemaan valmistuksen läpimenon ja materiaalivirran optimoinnin sekä kehittämään tuotannon
ohjausta.

Keskeinen sisältö: Tuotannonohjauksen tavoitteet, ohjattavuus, läpäisy-aika ja kuormittaminen, työvaiheitten optimaalinen
ajoittaminen, relaatiotieto-kantaohjelmistojen soveltaminen ajoitus ja kuormitustoimintaan, materiaalintarvelaskenta,
taloudellinen varastointi, varastojenohjaus, tuotannonohjauksen kehittäminen, tuotantotietojen keruun ATK-järjestelmät.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2554 Tuotantoautomaatio, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kappaletavaratuotannon kappaleenkäsittelyn automatisoinnin perusteet, tuntee
tuotantojärjestelmän ja sen osan automatisoinnin pääpiirteet ja pystyy suunnittelemaan pienehköjä koneohjauksia sekä osaa
selvittää koneohjauksissa esiintyvien vikatilanteiden syitä

Keskeinen sisältö: Tuotannon virtautus ja automatisointikohteet, kappaleenkäsittelylaitteet, laiteanturointi, anturien
liittäminen ohjaukseen, kappaleiden tunnistaminen, asemointi, loogisen ohjauksen perusteet, ohjaus ohjelmoitavalla logiikalla.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Luentomonisteet; Oppikirja ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet:

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2562 Tuotekehitys I, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Oppia ymmärtämään tuotekehitys osana yritysten liiketoimintaprosessia, ymmärtää sen vaikutus
yrityksen kannattavuuteen. Insinöörin käytännön työtehtävät tuotekehitystyössä on tuottaa suunnitelmia, joiden
toteutusmenetelmät ja työprosessit opiskelija hallitsee opintojakson menestyksellisesti suoritettuaan. Opiskelija pystyy
toimimaan tuotekehitysteamin osaavana jäsenenä.

Keskeinen sisältö: -Systemaattinen tuotekehitysprosessi-Luovuus ja ideointi-Suunnittelun työmenetelmät-Tuotesarjat ja
modulointi-Tietokoneavusteinen tuotekehitys-Tuotteen CE-merkintä

Edeltävät opinnot: Tekninen piirustus, suositellaan koneenelimet tai kone- ja mekanisointielimet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 33 tuntia teorialuentoja, 33 tuntia ohjattuja harjoituksia, 120 tuntia itsenäistä tai
ryhmätyöskentelyä

Oppimateriaali: 1) Jorma Tuomaala: Luova koneensuunnittelu2) MET 8/91, Tuotteen järjestelmällinen suunnitelu3) Pahl, G.
& Beitz, W., Koneensuunnitteluoppi.

Arviointiperusteet: loppukoe tai tentti sekä harjoitustyöt, jotka arvostellaan ryhmätöiden osalta hyväksytty/hylätty ja
yksilötöiden osalta 0...5

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2708 Hitsaustekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee eri hitsausmenetelmien käyttökohteet ja mahdollisuudet.

Keskeinen sisältö: Yleisimmät hitsausmenetelmät, hitsaajien ja valvojien pätevöitymiskokeet, hitsausmetallurgia.

Edeltävät opinnot: WK2752 Valmistustekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitustyöt

Oppimateriaali: Ilmoitetaan luennolla

Arviointiperusteet: Välikokeet, tentti

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ilmoitetaan luennolla

WK2564 Kone- ja energiatekniikka, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Eräs konetekniikan keskeisistä osaamisalueista on ymmärtää teknisiä systeemeitä, koneita ja laitteita,
joiden toiminta perustuu energian muuttamiseen muodosta toiseksi ja lopulta työksi. Konealan insinöörin tulee
työtehtävissään ymmärtää lämpöopin ja lämmön siirtymisen keskeiset perusteet sekä näihin olennaisesti liittyen neste- ja
kaasuvirtauksen perusteet ja käytännön sovellukset. Opintojaksolla perehdytään lämpövoimakoneiden toimintaperiaatteisiin ja
rakenteisiin, kylmäkoneisiin, pumppuihin ja puhaltimiin, turbiineihin, polttomoottoreihin, voimalaitos-tosprosesseihin sekä
lämmönsiirtoon ja lämmön-siirtimien ratkaisuihin.

Keskeinen sisältö: Opintojakson aihepiirit:1. Termodynamiikan perusteiden kertausta2. Kiertoprosessit3. Ominaislämpö,
entropia, entalpia, palaminen4. Kostea ilma, painehäviöt, virtaukset5. Kylmäkoneet6. Pumput ja puhaltimet7. Turbiinit8.
Polttomoottorit9. Voimalaitokset ja Clausius-Rankine-prosessi10. Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet



Edeltävät opinnot: Fysiikka ja kemia

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja tuntiharjoituksia n. 60 tuntia, itsenäistä opiskelua, harjoitusten ja
seminaarien valmistelua n. 60 tuntia

Oppimateriaali: 1. Perttula Jarmo; Energiatekniikka, 1. painos, WSOY 2000, ISBN 951-0-24909-22. Muu kirjallisuus ja
materiaali ilmoitetaan luentojen yhteydessä

Arviointiperusteet: Kaksi välikoetta tai tentti sekä hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja seminaarit

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2126 Kunnossapito, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija omaa kokonaiskuvan kunnossapidon perusteista ja ymmärtää kunnossapidon merkityksen
tuotannon kannalta.

Keskeinen sisältö: Kunnossapidon merkitys, kunnossapidon käsitteistö, kunnossapidon toiminnot ja organisointi,
kunnossapidon kannattavuus ja tehokkuus sekä tietojärjestelmät.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitustyöt.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt sekä välikokeet tai tentti.

Arviointiasteikko: 0....5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WM2726 Mittaustekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimpien konepajateollisuuden mittausvälineiden ja koordinaattimittauskoneen
käytön sekä tietää niiden käyttömahdollisuudet.

Keskeinen sisältö: - Pituuden-, kulman-, ja pinnankarheuden mittaus, geometristen toleranssien mittaus,
koordinaattimittauskoneella mittaus.

Edeltävät opinnot: Edeltävät opinnot: WK2752 Valmistustekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitukset

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Läpäistyt välikokeet tai tentti. Ajoissa hyväksytysti suoritetut harjoitukset.

Arviointiasteikko: 1-5

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2558 Ohjaustekniikka, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ohjausjärjestelmän suunnittelun, pystyy suunnittelemaan pienehkön
ohjausjärjestelmän ko. tehtävään soveltuvimmalla ohjauslaitteella ja toteuttamaan tiedonsiirron ohjauslaitteen ja
käyttöliittymäohjelman välillä.

Keskeinen sisältö: Ohjausjärjestelmän modulirakenne, sekvenssiohjaus siirtorekisterillä, käytännön ohjaussovelluksia.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Monisteita.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WP3706 Projektin suunnittelu ja ohjaus, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat, pystyy laatimaan pienehkön projektin
projektisuunnitelman sekä projektin seuranta-aineiston projektisuunnittelu-ohjelmistoja käyttäen sekä osaa toimia projektin
erilaisissa tehtävissä.

Keskeinen sisältö: Projektisuunnitelma, aikataulusuunnittelu, toimintaverkkomenetelmät, projektin osittaminen,
resurssisuunnittelu, projektin kustannus-suunnittelu ja budjetointi, projektin ohjaus ja valvonta,
projektisuunnitteluohjelmistot.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot opintojakson keskeisistä aiheista. Pääosa opintojaksosta muodostuu MS
Project-ohjelmistolla tehtävästä harjoitustyöprojektista.

Oppimateriaali: Pelin, Risto: Projektihallinnan käsikirja 3. p., Espoo: Projektijohtaminen Oy Risto Pelin, Luentomonisteet

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2253 Tuotannon simulointi, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tuotannonsimuloinnin keskeiset tekniikat ja pystyy toteuttamaan robotisoidun
tuotantosolun simulointimallinnuksen.

Keskeinen sisältö: Tuotannonsimuloinnin perusteet. Visual Components-, Igrip- ja Quest-ohjelmistojen perusteet.
Simulointimallin hierarkisuus. Harjoitustyönä tehdään robotisoidun tuotantosolun simulointimalli em. ohjelmistoilla.

Edeltävät opinnot: WK2504 Tekninen piirustus, suositellaan WK2812 CAM-järjestelmät (opintojaksot voi suorittaa
samanaikaisesti).



Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Monisteet.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti ja harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2918 Turvallisuustekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee teollisuusyrityksen työsuojelun ja koneturvallisuuden keskeisimmät määräykset ja
vaatimukset, niiden kytkeytymisen yrityksen jokapäiväiseen toimintaan ja osaa soveltaa näitä periaatteita omassa työssään

Keskeinen sisältö: Työsuojelun yleiset periaatteet ja määräykset. Konedirektiivi ja sen vaatimukset yrityksen suunnittelu-
tuotanto- ja muulle toiminnalle. Turvallisuusanalyysit. Ergonomia. Paloturvallisuuden perusteet.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Aloitustunnit, etä/ryhmätyöt ja niiden esitelyt, itseopiskelupaketti. Lähitunteja 24 h,
itsenäistä opiskelua ja harjoitustöitä 56 h. Hyväksiluettavat mahdollisesti ennakkoon suoritetut osat: tulityökortti ja
työturvallisuuskortti

Oppimateriaali: Työturvallisuuskeskus: Työsuojelun peruskurssi Työministeriö: Euroopan yhteisöjen konedirektiivi Kuorinka:
Teollisuusergonomia Virhe. Hyperlinkin viittaus ei kelpaa.

Arviointiperusteet: Harjoitus/etätyöt tehty ja esitelty hyväksyttävästi. Loppukoe

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Annetaan aloitustunnilla

VALINNAISET OPINNOT

WK2602 Puunkorjuuteknologiat, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee puun korjuussa käytettyjen menetelmien, välineiden sekä metsäkoneiden ja niiden
rakenteen perusteet.

Keskeinen sisältö: - metsävarat ja metsien käyttö, puunhankintajärjestelmät (metsien merkitys Suomen kansantaloudelle)-
puunkorjuun menetelmät- metsäkoneet ja niiden rakenne

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Luentomonisteet.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WK2604 Metsäkonetekniikan orientaatio, 2 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija pääsee tutustumaan metsänkorjuu-teknologiaan, erityisesti tavaralajimenetelmään sekä siinä
käytettävään metsäkoneeseen.

Keskeinen sisältö: Metsänkorjuuteknologiat, erityisesti tavaralajimenetelmä. Metsäkone tavaralajimenetelmän
tuotantoketjussa.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Jaetaan opintojakson aikana.

Arviointiperusteet: Osallistuminen opintojakson tutustumiskäyntiin. Opintojaksoon liittyvät harjoitukset.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan tutustumiskäynnein metsäkonealan yrityksissä ja/tai alan oppilaitoksissa
tutustumassa käytännössä metsäkoneen käyttöön metsänkorjuussa.

WK2606 Mittalaiteautomaatio, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, miten mittaustekniikkaa sovelletaan erityisesti puunmittaukseen. opiskelija saa
valmiuden konfiguroida metsäkoneen mittausjärjestelmää.

Keskeinen sisältö: - mittaustekniikan perusteet- puun mittauksen erityispiirteet- mittausjärjestelmän rakenne
(käyttöliittymä, ohjaus, anturointi, mittalähettimet jne.)- mittaustiedon käsittely ja tiedonsiirto muihin järjestelmiin

Edeltävät opinnot: WK2554 Tuotantoautomaatio, WK2706 Elektroniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Monisteita.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2608 Työkonehydrauliikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeiset työkonehydrauliikan komponentit ja järjestelmät sekä niiden soveltamisen
työkoneissa (erityisesti metsäkoneet).

Keskeinen sisältö: - työkonehydrauliikan erityispiirteet teollisuushydrauliikkaan verrattuna- työliikkeiden, ajoneuvo-
ohjauksen ja voimansiirron toteutus hydraulisesti- hydraulinen ohjaus ja säätö- työkoneiden hydraulijärjestelmät ja
hydrauliikkakomponentit

Edeltävät opinnot: WK2508 Hydrauliikka ja pneumatiikka, WK2554 Tuotantoautomaatio

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:



Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Luentomonisteet.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

WK2610 Työkonehydrauliikan ohjausjärjestelmät, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee työkoneen hydraulijärjestelmien ohjausperiaatteet ja ohjausjärjestelmän rakenteen
(erityisesti metsäkoneet)ja osaa soveltaa tietojaan työkoneen hydraulijärjestelmän vianetsintään sekä saa perusvalmiudet
toimia laite- ja huoltokouluttajana.

Keskeinen sisältö: - hydrostaattisen voimansiirron ohjaus- hajautettu ohjausjärjestelmä- proportionaalihydrauliikan ohjaus,
sähköhydraulinen asemaservo- ajoneuvoelektroniikan ohjaus- ja vahvistinkortit- ajoneuvoväylät, erityisesti CAN-väylä.

Edeltävät opinnot: WK2402 Avoimet ohjausjärjestelmät ja WK2608 Työkonehydrauliikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Monisteita.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WK2612 Työkoneen sähköjärjestelmät, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee työkoneen sähköjärjestelmän (erityisesti metsäkoneet) rakenteen ja
toiminnanperusteet ja pystyy soveltamaan tietojaan työkoneen sähköjärjestelmän vianetsintään.

Keskeinen sisältö: - työkoneen (erityisesti metsäkoneet) sähköjärjestelmän osakokonaisuudet- piiri-ja johdotuskaaviot-
sähköjärjestelmän peruspiirit- ohjaus- ja vahvistinkorttien rakenne ja liittymät kokonaisohjaukseen-
komponenttien/järjestelmän suojaus

Edeltävät opinnot: WK2742 Sähkötekniikka, WK2706 Elektroniikka ja WK2608 Työkonehydrauliikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Luentomonisteet.

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WI2058 Yrittäjyysvalmennus, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden edellytykset ja vaatimukset. Opiskelija tuntee yrityksen perustamisen
toimenpiteet. Opiskelija osaa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija kehittää ryhmätyö- ja johtamistaitojaan,
päätöksentekoa ja taloudellista ajatteluaan. Opiskelija saa selkeän kuvan yrityksen liiketoiminnasta kokonaisuutena, oppii
tekemään päätöksiä dynaamisessa ja todellisuutta vastaavassa liiketoimintaympäristössä sekä ymmärtää yrityksen
päätoimintojen vuorovaikutussuhteita. Opiskelija oppii tulkitsemaan tilinpäätöstä ja sen pohjalta laskettuja tunnuslukuja, sekä
käyttämään niitä hyväksi yrityssuunnittelussa. Opiskelija saa kokonaisvaltaisen kuvan tuotantotoimintaa harjoittavan yrityksen
johtamisesta ja päätöksenteosta simuloidulla mallilla.

Keskeinen sisältö: Yrittäjyys, omat yrittäjäominaisuudet, yritysidea ja sen arviointi, liiketoimintasuunnitelma, perustamisen
eri vaiheet, yritysmuodot ja niiden tunnuspiirteet, eri rahoituslähteiden ja avustusmuotojen kartoitus, liikeidean
kannattavuuden arviointi, verotus ja muut lakisääteiset velvoitteet, oikeuksien suojaaminen, vaihtoehtoja uuden yrityksen
perustamiselle,yrityksen käytännön perustamistoimet, viranomaisluvat ja ilmoitukset, yrityspelin pelaaminen

Edeltävät opinnot: WI2056 Yritystalous

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 10 h
Kontaktiopetus, harjoitukset 35 h
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedon hankinta 15h
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 16 h
Arviointi ja palaute 4 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: 2 välikoetta, harjoitustyö ja menestys yrityspelin pelaamisessa.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoitukset muodostuvat yrityksen perustamisharjoituksesta 20 h ja yrityspelin pelaamisesta
kahtena päivänä 15 h. Yrityksen perustamisharjoitus tehdän atk-luokassa. Harjoituksissa opiskelijaryhmän koko on enintään
n. 20.

WP3705 Markkinointi, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee markkinoinnin käsitteen, ymmärtää markkinoinnin merkityksen yrityksen
kilpailutekijänä ja tuntee markkinoinnin käytännön toteuttamiskeinoja.

Keskeinen sisältö: Markkinoinnin käsite ja kehitysvaiheet, nykyaikainen markkinointinäkemys, tuotantohyödykkeiden
markkinointi, organisaation ostokäyttäytyminen, tuotanto- ja teknologiahyödykkeiden markkinointistrategia,
jakelutiepäätökset, markkinointiviestintä, hinnoittelupäätökset, markkinointitutkimus, palvelut osana tuotestrategiaa,
henkilökohtainen myyntityö ja myyntiprosessin vaiheet

Edeltävät opinnot: WI2056 Yritystalous

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 20 h
Kontaktiopetus, harjoitukset 25 h
Seminaari-/ryhmätyöskentely 20 h
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 11 h
Aviointi ja palaute 4 h

Oppimateriaali: Uusi-Rauva,E & Haverila, M & Kouri, I & Miettinen, A: Teollisuustalous
Lahtinen, Jukka & Isoviita, Antti: Asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusteet
Opettajan luento- ja harjoitusaineisto.

Arviointiperusteet: Harjoitustöistä on tehtävä vähintään 80 %. Arvosana määräytyy pääasiassa kahden välikokeen
perusteella. Harjoitustyöt voivat vaikuttaa arviointiin +/-1.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WT2602 Yrityksen kansainväliset toiminnot, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää mitä asioita pk-yrityksessä tulee ottaa huomioon ja miten toimia, kun suunnitellaan ja
toteutetaan kansainvälisiä toimintoja.

Keskeinen sisältö: 1. Miksi kansainvälistää yritys?
2. Yrityksen kansainvälistymisen edellytysten selvittäminen
3. Kansainvälisten markkinoiden tutkiminen
4. Kulttuurierot, viestintä kansainvälisessä ympäristössä ja vieraskielinen materiaali
5. Ulkomaisille messuille osallistuminen
6. Vientitapa, jakelun tutkiminen ja kanavien muotoutuminen
7. Tuotteen sopeuttaminen
8. Verkostoituminen
9. Sopimukset ja juridiikka (esim. tarjouksen sisältö ja hyväksyminen, tilausvahvistus ja kauppasopimus,
vientivalvontajärjestelmä)
10. Käytännön vientirutiinit (esim. kauppa-/proformalasku, pakkausluettelo, vakuutuskirja/-todistus, huolinta- ja
kuljetusasiakirjat, tullausasiakirjat, tilastointi, maksuliikenne, arvonlisävero, mahdolliset erityisasiakirjat)
11. Yleisimpiä viennissä tapahtuvia virheitä
12. Kansainvälistymisessä avustavia organisaatioita (mm. rahoitus ja neuvonta)
13. Kokeneen vientipäällikön vierailu (= esimerkki vientiasioista ja keskustelua)

Edeltävät opinnot: WI2056 Yritystalous

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 45 h
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 20 h
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 11 h
Arviointi ja palaute 4 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Tentti 50 % Harjoitustyö 50 %

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ilmoitetaan opintojakson alussa

BL1004 Yritysoikeus, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää, mitä oikeus on, mitkä oikeusnormistot liittyvät erityisesti yritystoimintaan ja miten
oikeuksia hankitaan ja niitä puolustetaan.

Keskeinen sisältö: Opiskelija ymmärtää oikeudellisen peruskäsitteistön ja oikeudellisen systematiikan sekä lainsäädännön ja
hyvien liiketapojen merkityksen yrityksen toiminnassa. Opiskelija osaa etsiä tietoa opintojakson aihealueesta sekä soveltaa
oikeusnormeja yrityksen oikeudellisissa asioissa ja toimia viranomaisissa.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 28, harjoitukset 30, oppimistehtävät 20, valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 50, arviointi ja palaute 5 tuntia.

Oppimateriaali: Kivelä - Nordell: Yrittäjän oikeutta. WSOY 2005.Kivelä - Nordell: Yrittäjän oikeutta asiakirjoja, ohjeita ja
tehtäviä. WSOY 2005.

Arviointiperusteet: Tentti ja itsenäiset harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: Tentti: 0-5Harjoitustyöt:hyväksytty/hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WI3502 Riskienhallinta, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tuntee yrityksen riskienhallinnan 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: Luennot 60 h. Materiaaliin perehtyminen, 30 h. Etätehtävät verkko-
oppimisympäristössä 30 h

Oppimateriaali: Riskit ja riskienhallinta; Hannu Kuusela, Reijo Ollikainen, Riskienhallinta; Arto Suominen, www.pk-rh.com;
Mervi Ala-Risku & al, Riskin arviointi työolojen parantamisessa, TTKK, Turvatekniikan laitos, verkkojulkaisu (pdf);

Arviointiperusteet: Verkkotehtävät 30 %, kirjallinen kuulustelu 70 %

Arviointiasteikko: 0..5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Etätehtäviä tehdään osin ryhmissä ja osin henkilökohtaisesti. Oppimisympäristönä käytetään
verkko-oppimisympäristöä, Allua.
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