
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 

SUORITETTAVA TUTKINTO 

Tutkinto ja tutkintonimike 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi. Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op) ja 
tutkinnon suorittamisen normiaika on 3,5 vuotta. 

Valmiuksia asiantuntijuuteen 

Opinnot tarjoavat käytännön valmiuksia osallistua organisaation tietohallinnon ratkaisujen kehittämiseen, toteuttamiseen ja 
käyttöönottoon. Tavoitteena on osaaminen, jossa yhdistyvät käytännön ammattitaito ja sen pohjana vahva teoreettinen 
perusta ja joka antaa valmiuksia kehittyä asiantuntijaksi tietojenkäsittelyn eri osa-alueilla, erityisosaamisena esim. 
peliohjelmointi. 

Työelämälähtöisyys 

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

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET 

Tutkinnon laajuus 

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

Virtuaaliopinnot 

Valtaosa tutkintoon sisältyvistä opintojaksoista on suoritettavissa myös ajasta ja paikasta riippumattomina etäopintoina. 

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA 

Opintojen rakenne 

Koulutusohjelman opetussuunnitelma rakentuu siten, että siinä käydään läpi kaikki ohjelmistotuotannon elinkaarelle tulevat 
toiminnot asiakastarpeiden kartoittamisesta ja vaatimusmäärittelystä aina versionhallintaan ja ylläpitoon. Myös 
tuotantoprosessia tukevia tukitoimintoja huomioidaan: mm. koulutus, yrityshallinto, myynti ja markkinointi. Tietojenkäsittelyn 
koulutusohjelman opetussuunnitelma sisältää tuhdin paketin liiketoimintaan liittyvää koulutusta. Opiskelu sisältää paljon 
projektityöskentelyä koulutusohjelman sisällä ja paikallisten yritysten kanssa yhteistyössä. Näissä korostuvat ammatillisen 
kehittymisen lisäksi myös ihmissuhde- ja ryhmätyötaidot. Perus- ja ammattiopintojen tavoitteena on antaa oppijoille 
yhtenäiset perustiedot tietotekniikasta, sen hyödyntämismahdollisuuksista ja keskeisistä sovellusalueista. 

Perusopinnot 

Kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisissä perusopinnoissa (65 op) opiskelija valmentautuu opiskelemaan 
ammattikorkeakoulussa ja perehtyy tietojenkäsittelyn ja liiketalouden perusteisiin. Peliohjelmointiin opintojaan painottavat 
opiskelijat voivat aloittaa erikoistumisen jo perusopinnoissa. 

Ammattiopinnot 

Ammattiopinnoissa opiskelija painottaa opintojaan ja syventää osaamistaan. Pakollisten ammattiopintojen laajuus on 36 
opintopistettä ja valinnaisten ammattiopintojen 49 op. 

Ammattiopintoihin on mahdollista sisällyttää myös Joensuun yliopiston (vuodesta 2010 alkaen Itä-Suomen yliopisto) 
järjestämiä kursseja. 

Harjoittelu 

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

 



Opinnäytetyö 

Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja se tehdään pääsääntöisesti yritykselle tai muulle toimeksiantajalle harjoittelun jälkeen. 

Vapaasti valittavat opinnot 

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

Oppimisprosessin yleiskuvaus 

Opintojen alussa opiskelija saa oppimaan oppimisen valmiudet ammattikorkeakouluopintojen suorittamiseen. Ensimmäisen 
opiskeluvuoden aikana tietojenkäsittelyn opiskelija tutustuu tietojenkäsittelyn laajaan rooliin yhteiskunnassa ja alan moniin 
erilaisiin tehtäväkuviin. Opiskelija oppii ymmärtämään, kuinka tietoteknisin ratkaisuin vastataan erilaisten asiakkaiden 
muuttuviin tarpeisiin. Opiskelija luo liiketaloudellisen ja projektityöosaamisen sekä oppimaan oppimisen perustan. Toisena 
opiskeluvuonna opiskelija suuntautuu tekemiensä ainevalintojen pohjalta jollekin osa-alueelle, pyrkii vahvistamaan ammatti-
identiteettiään ja löytämään oman ammattiroolinsa ict-alalla sekä kehittää ammatillisia valmiuksiaan. Kolmannen 
opiskeluvuoden aikana opiskelija oppii toimimaan ryhmän osana yhteistyössä muiden ryhmän jäsenten kanssa yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija löytää ja osaa vaikuttaa korjaavasti ryhmän/organisaation toiminnassa esiintyviin 
ongelmiin. Neljäntenä opiskeluvuonna opiskelija syventää liiketaloudellisia ja tietojenkäsittelytaitojaan sekä saattaa 
opinnäytetyönsä loppuun. 

Opiskelijaohjaus ja arviointi 

Opiskelijaohjauksen avulla kehittään opiskelijan opiskelutaitoja ja tuetaan opiskelijaa toteuttamaan oma henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelmansa ja hankkimaan sellaiset ammatilliset tiedot ja taidot, joiden turvin opiskelija voi suunnitella 
ammatillista suuntautumistaan. Samoin pyritään kehittämään opiskelutaitoja ja valmiuksia, joiden avulla tradenomin tutkinnon 
suorittaminen mahdollistuu ns. normiajassa. Opiskelijaohjauksesta vastaavat koulutusohjelman oma opiskelijaohjaaja, 
opintojaksojen opettajat sekä opintojen loppuvaiheessa myös opinnäytetyön ohjaajat. Myös tutor-opiskelijat ovat 
opiskelijoiden henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen tukena sekä auttavat heitä sopeutumaan ja viihtymään 
opiskeluympäristössään. Opintojaksokohtaisten opintosuoritusten arvioinnin lisäksi opiskelijoita kehitetään arvioimaan myös 
omaa oppimistaan ja kehittymistään erilaisten itsearviointi- ja palautejärjestelmien avulla. 

Opiskelijapalaute ja sen käsittely 

Opiskelijoiden antama palaute koostuu OPALA-palautejärjestelmän tiedoista, opintojaksokohtaisesta palautteen antamisesta 
sekä jokaiselle opiskelijalle kerran vuodessa pidettävästä kehityskeskustelutilaisuudesta ryhmävastaavan opettajan kanssa. 
Opiskelijapalautteen tuloksia käytetään opintojaksojen ja opetussuunnitelman kehittämiseksi. Kaikilla opiskelijaryhmillä on 
oma ryhmävastaava opettaja. OPALA-palautteet l. ammattikorkeakoulujen yleisen palautejärjestelmän palautteet käsitellään 
koulutusohjelmakokouksissa sekä käydään tarvittaessa läpi eri opiskelijaryhmien edustajien kanssa. Kerran lukuvuodessa 
järjestetään kaikkien koulutusohjelman opettajien ja opiskelijoiden yhteinen yleinen palautetilaisuus. 

Opintojen toteutustapa 

Opinnot tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa tarjoavat opiskelijalle joustoa oppimisen ajankohdan ja paikan valinnassa. 
Kaikki opiskeluaineisto välitetään tietotekniikan avulla. Etäviestintäteknisinä ratkaisuina koulutusohjelmassa käytetään 
Moodle-oppimisympäristöä oppimateriaalien välittämiseen, verkkotyöskentelyyn ja -ohjaukseen sekä Adobe Acrobat 
ConnectPro web-viestintäjärjestelmää kontaktiopetukseen ja -ohjaukseen. Opiskelijoilla ja opettajilla on tarvittaessa 
yhteysmahdollisuus muullakin sovitulla tavalla (esim. Second Life). Opiskelijoilla on opinnoissaan mahdollisuus etäkäyttää 
koulutusohjelman virtuaalisia työasemia, joille on asennettu kaikki opinnoissa tarvittavat ohjelmistot. 

Kontaktiluentojen (ConnectPro) määrä vaihtelee opintojaksoittain eli face-to-face ja verkko-opiskelun välinen suhde määräytyy 
opintojakson sisällön mukaan. Jotkin oppisisällöt vaativat kontaktiopetusta enemmän kuin toiset ja toisaalta jotkin 
opintojaksot järjestetään kokonaan verkko-opintoina. ConnectPro-luennot on mahdollista nauhoittaa, joten opiskelija voi 
seurata niitä valitsemanaan aikana. 

Syksystä 2009 alkaen valtaosan kursseista voi suorittaa etäopintoina ja vuodesta 2010 alkaen koko tutkinnon voi suorittaa 
virtuaalisesti. Opintojen suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on käytössään tietokone, jossa on riittävä Internet-yhteys ( 
LAN suositeltavin, ADSL tai muu laajakaistayhteys). 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT 

Koulutusohjelmassa ei toteuteta erillisiä suuntautumisvaihtoehtoja, mutta valinnaisilla ammattiopinnoilla opiskelija voi 
painottaa opintojaan valitsemalleen alueelle. Erityisen laajasti opintoja voidaan painottaa peliohjelmointiin. 

 

 



 

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

PERUSOPINNOT 
 

43 20 2 
 

Pakolliset perusopinnot BGP1 
    

Yhteiset perusopinnot BGP11 
    

Minä korkeakouluopiskelijana UC1001 5 
   

Tutkin ja kehitän UC1002 
 

3 2 
 

Yritys- ja projektitoiminta CI1001 5 
   

Kirjallinen ja suullinen viestintä CI1002A 2 
   

Työyhteisön viestintä CI1002B 
 

3 
  

Tietojenkäsittelyn perusopinnot BGP12 
    

Johdanto tietojenkäsittelyyn BG1001 12 
   

Ohjelmoinnin peruskurssi BD1005 10 
   

Tietokannanhallinta BG1002 3 5 
  

Pakolliset kieliopinnot BGP13 
    

Computing English 1 BD1014 3 
   

English Communication Skills BD2013 3 
   

Computing English 2 BD1015 
 

3 
  

Sociala kontakter BD1016 
 

3 
  

Svenska för IT-branschen BD1017 
 

3 
  

AMMATTIOPINNOT 
 

12 12 12 
 

Pakolliset ammattiopinnot BGA1 
    

Ohjelmistotuotanto BGA12 
    

Ohjelmistotuotanto BG2001 12 
   

Tietojärjestelmäprojekti II BG2002 
 

12 
  

Tietojärjestelmäprojekti III BG2003 
  

12 
 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 
     

Valinnaiset opinnot 
 

5 18 11 15 

Peliohjelmointi BGV1 
    

Introduction to Game Development BD2316 
 

2 
  

Introduction to C++ BD2302 
 

3 
  

Game Programmer's Tools BD2303 
 

4 
  

Advanced C++ BD2304 
 

3 
  

XML-programming BD2202B 
 

3 
  

SDL Programming BD2317 
 

5 
  

Data Structures and Algorithms BD2307 
 

4 
  

Game Sound Production BD2308 
 

3 
  

Game Programming Project I BD2306 
 

5 
  

Game Script Creation BD2309 
  

3 
 

3D Graphics Programming BD2318 
  

6 
 

Mathematics for Game Programmers BD2311 
  

3 
 

Artificial Intelligence in Games BD2319 
  

4 
 

Network Programming in Games BD2313 
  

3 
 

XNA-programming BD2320 
  

5 
 

DirectX Programming BD2321 
  

5 
 

Game Programming Project II BD2314 
  

4 4 

Elektroninen liiketoiminta BGV2 
    

Johdanto elektroniseen kaupankäyntiin BD2215 
 

3 
  

Liiketoimintaprosessien mallintaminen BD2224 
 

3 
  

Modeling Business Processes BD2224E 
 

3 
  

Yritysten liiketoimintaprosessit ja tietojärjestelmät BD2231 
 

5 
  

Tietojärjestelmien integrointi BD2232 
  

5 
 

Tietovarastot ja BI-business intelligence -järjestelmät BD2227 
  

3 
 

Sähköisen liiketoiminnan juridiikka BD2233 
 

3 
  

Organisaatiosimulointi BD2234 
  

3 
 

Logistiikka BD2009 
 

4 
  

Verkkosovelluskehitys BGV3 
    

XML-ohjelmointi BD2202 
 

3 
  

PHP-ohjelmointi BD2203 
 

3 
  



PHP-ohjelmoinnin jatkokurssi BD2230 
  

5 
 

Java-ohjelmointi BD2238 
 

5 
  

Java-ohjelmoinnin jatkokurssi BD2229 
 

5 
  

J2ME Java-mobiiliohjelmointi BD2223 
  

3 
 

Johtaminen ja yritystalous BGV4 
    

Tietohallinto BD2015 
 

4 
  

Yritys- ja sopimusoikeus BD2007 
 

6 
  

Johtaminen ja henkilöstöhallinto BD2018 
  

3 
 

Tietoturva BD2214 
 

4 
  

Virtuaaliorganisaatiot BD2236 
  

4 
 

Talouden suunnittelu ja johtaminen BD2239 
 

5 
  

Visuaalinen ilme ja käytettävyys BGV5 
    

Verkkomultimedia - Flash BD2206 
 

4 
  

Flash-jatkokurssi BD2237 
  

4 
 

Kuvankäsittely ja käyttö www-dokumenteissa BD2205 
 

3 
  

Käytettävyyden perusteet BD2208 
 

4 
  

Basics of Usability BD2208E 
 

4 
  

Mobile Internet BD2222 
 

3 
  

.NET Framework BGV6 
    

ASP.NET -ohjelmointi BD2221 
 

6 
  

.NET -ohjelmointi BD2218 
 

6 
  

Microsoft.NET-arkkitehtuuri BD2220 
  

6 
 

Muut valinnaiset opinnot BGV9 
    

Proseduraalinen ohjelmointi BD2607 
 

4 
  

Diskreetit rakenteet BD2601 
 

5 
  

Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia BD2602 
 

4 
  

Laskennan teoria BD2603 
 

5 
  

Tietorakenteet ja algoritmit 1 BD2604 
  

5 
 

Tietorakenteet ja algoritmit 2 BD2605 
   

4 

Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät BD2606 
   

5 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 
  

10 5 
 

HARJOITTELU 
   

30 
 

Harjoittelu UCH1 
    

Harjoittelu UC8001 
  

30 
 

OPINNÄYTETYÖ 
    

15 

Opinnäytetyö UCO1 
    

Opinnäytetyö UC9001 
   

15 

 
60 60 60 30 

 

PERUSOPINNOT 

UC1001 Minä korkeakouluopiskelijana, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy koulutusohjelmaan, ammattikorkeakouluopintoihin liittyviin asioihin sekä 
oppilaitoksen laite- ja ohjelmistoympäristöön. Opiskelija tuntee tärkeimmät työvälineohjelmat ja tiedonhankinnan perustaidot. 
Opiskelija ymmärtää itselleen sopivan opiskelutekniikan sekä kirjoitustaidon merkityksen opinnoissaan. Opiskelija osaa toimia 
PKAMK:n verkko-oppimisympäristössä. 

Keskeinen sisältö: Koulutusohjelmaan ja PKAMK-verkkoympäristöön perehtyminen tuutoreiden avustuksella. Microsoft Office 
2007 (Word, Excel, PowerPoint) sekä internetin ja sähköpostin käyttö. Yleisinfot. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja 
ammatillinen kasvu. Moodle-oppimisympäristöön perehtyminen ja OpiskelijaWinhan käyttöönotto; Internet; Netiketti, Opala, 
Typala. Raportin ja opinnäytetyön asettelut ja kirjoitusohjeet, kirjastoon ja Nelliin tutustuminen. Verkko-oppimisympäristön ja 
–välineiden käyttö. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: ohjattu lähiopiskelu 65 h, itsenäinen opiskelu 70 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali: muu osoitettu materiaali, opetussuunnitelma, lukuvuosi-info, netiketti 



Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty 

Opetuskieli: suomi 

CI1001 Yritys- ja projektitoiminta, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija ymmärtää kansantalouden peruskäsitteet ja -lainalaisuudet sekä sen, kuinka julkinen valta vaikuttaa 
talouselämään ja yritystoimintaan.  

2. Hän tuntee Suomen kansantalouden peruspiirteet ja kytkennät Euroopan ja maailmantalouteen.  
3. Opiskelija kykenee seuraamaan kansantalouteen liittyvää uutisointia oman toimialansa kannalta.  
4. Opiskelija ymmärtää hankesuunnittelun vaiheet, hankeraporttien tehtävän ja merkityksen.  
5. Opiskelija osaa laatia hankesuunnitelman ja loppuraportin.  
6. Opiskelija tuntee hankevetäjän tehtävät sekä osaa käyttää projektinhallinnan työkaluja.  
7. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen yrittäjän / yrityksen, alueen ja kansantalouden 

näkökulmista.  
8. Hän ymmärtää, että yritys on fyysisten ja henkisten voimavarojen muodostama kokonaisuus, joka toimii 

tavoitteellisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä.  
9. Opiskelija ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusasiat ja kuinka kansantalouden peruslainalaisuudet ja 

julkinen valta vaikuttavat talouselämään ja yritystoimintaan.  
10. Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet, tuntee eri yritysmuodot ja osaa hyödyntää yritysneuvontaa ja 

tukipalveluita sekä arvioida yritysideaa.  
11. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman.  
12. Hän osaa etsiä lisätietoja opintojakson aihealueista. 

Keskeinen sisältö:  

• Kansantalouden keskeiset käsitteet ja riippuvuussuhteet.  

• Suomi osana maailmantaloutta.  

• Hanketyöskentelyn ja projektinhallinnan keskeiset periaatteet.  

• Projektitoiminnan peruskäsitteitä ja merkitys nykyaikaisessa liiketoiminnassa, projektityöskentely ja 
projektinhallinta, tyypilliset projektiorganisaatiot ja projektien organisointi, projektinsuunnittelu (töiden 
vaiheistaminen, aikataulujen suunnittelu), dokumentaation merkitys projektityöskentelyssä, projektin seuranta ja 
riskien hallinta, projektihallintatyökalujen käyttö projektin suunnittelussa (esim. Microsoft Project, Severa).  

• Yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa, kannattavan yritystoiminnan keskeiset osa-alueet, 
yritysidea, liiketoimintasuunnitelma. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu opiskelu 66 h, itsenäinen työskentely 69 h, opiskelijan työmäärä 135 h. 

Oppimateriaali: 1) Koskela, M. & Rousu, A. 2007. Kansantalous tutuksi. WSOY. TAI Pohjola, M. & Pekkarinen, J. & Sutela, P. 
2006. Taloustiede. WSOY; 2) Viitala, R. & Jylhä, E. 2006. Liiketoimintaosaaminen. Edita; 3) Bergström, S. 2009. Yrityksen 
asiakasmarkkinointi. Edita. TAI Bergström, S. & Leppänen, A. 2003. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita. Luvut 1 (Muuttuva 
markkinointi), 3 (Ostoskäyttäytyminen ja segmentointi) ja 4 (Markkinoinnin kilpailukeinot); 4) Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan monimuoto-opintoina ja osallistuminen etäopiskeluna on mahdollista. 

CI1002A Kirjallinen ja suullinen viestintä, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija osaa kiinnittää kirjoittaessaan huomiota tekstin oikeakielisyyteen ja sujuvuuteen. Hän osaa laatia oman alansa 
tärkeimpiä kirjallisia viestejä sekä toteuttaa havainnollisen ja vakuuttavan puhe-esityksen. 

Keskeinen sisältö: kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, alan peruskirjeitä ja asiakirjoja, vakuuttava puhe-esitys  



Edeltävät opinnot: ei vaadita 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

ohjattu lähiopiskelu 30 tuntia, itsenäinen opiskelu 25 tuntia 

Oppimateriaali:  

muu osoitettu materiaali 

Arviointiperusteet:  

osallistuminen opetukseen, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentit  

Arviointiasteikko:  

0–5 

Opetuskieli: suomi 

CI1002B Työyhteisön viestintä, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää sisäisen viestinnän merkityksen työyhteisössä. Hän kehittää ryhmäviestintätaitojaan ja oppii kokous- ja 
neuvottelutaidon keskeiset asiat. 

Keskeinen sisältö: yhteisön sisäisen viestinnän tehtävät ja keinot, kokous- ja neuvottelutaito, kokousasiakirjat 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

ohjattu lähiopiskelu 40 t, itsenäinen opiskelu 35 t, arviointi ja palaute 5 t 

Oppimateriaali: muu osoitettu materiaali 

Arviointiperusteet:  

hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentti 

Arviointiasteikko:  

0–5 

BG1001 Johdanto tietojenkäsittelyyn, 12 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Tietojenkäsittely ja laitteet: 

1. Opiskelija saa kokonaiskuvan informaatioteknologian ammateista.  
2. Opiskelija ymmärtää tietojenkäsittelyn laitetekniset perusasiat. 

 Sovellettu matematiikka: 

1. Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää matematiikkaa ammattiinsa liittyvissä tehtävissä  

 

 



Käyttöjärjestelmät: 

1. Opiskelija tuntee yleisimpien käyttöjärjestelmien perusidean, toiminnan ja käytön perusteet  
2. Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää yleisimpiä opiskelussa ja työelämässä käytettäviä käyttöjärjestelmiä 

(Windows XP, Vista, Windows Server, Linux/Unix, Mac)  
3. Opiskelija tuntee ja osaa tehdä käyttöjärjestelmien ylläpidon perustoiminnot  
4. Opiskelija tuntee nykyaikaisten käyttöjärjestelmien ja tietoteknisten alustojen kehityssuuntia (esim. virtualisointi, 

konsolidointi, cloud computing, saas) 

HTML/XHTML 

Opiskelija osaa tehdä standardien mukaisia, kiinnostavia Internet-julkaisuja  

1. HTML-kieliopilla  
2. XHTML-kieliopilla  

 Keskeinen sisältö:  

Tietojenkäsittely ja laitteet 

• Kokonaiskuvan antaminen nykyaikaisesta tietojenkäsittelystä  

• Ammattikuvan selkiyttäminen  

• Orientaatio yrityksen tietojärjestelmiin  

• Tietokonelaitteistojen perusteknologian oppiminen  

• Binäärilukujärjestelmän hallinta  

• Koodausteoriaan ja loogisiin perusportteihin tutustuminen  

• Symboliseen konekieleen tutustuminen  

• Pari- tai yksilötyönä tehtävä PowerPoint-esitys jostakin tietokoneen osasta tai oheislaitteesta 

Sovellettu matematiikka 

• mallintaminen  

• lauselogiikka  

• lukujärjestelmät  

• liukuluvut  

• laskutoimitukset komplementeilla  

• loogiset portit  

• boolean algebra 

Käyttöjärjestelmät:  

• Käyttöjärjestelmien perusteita: historiaa, rakenne, toimintaidea, käyttöjärjestelmien sovelluskohteet (mm. 
suurkoneet, palvelimet, työasemat, mobiilit ja sulautetutympäristöt, virtualisointiympäristöt)  

• Käyttöjärjestelmien peruskäyttö: Windows XP, Vista, Linux/Unix, Mac  

• Käyttöjärjestelmien hallinta ja ylläpidon perusteet  

• Käyttöjärjestelmien ja tietoteknisten alustojen kehityssuuntia 

HTML/XHTML 

• sivun perusrakenne  

• taulukkorakenne  

• luettelot  

• linkit  

• multimediaelementtien käyttö  

• CSS-tyylimääritysten käyttö  

• dokumentin visuaalinen jako  

• sivuston julkaisu 

Edeltävät opinnot:  

Ei vaadita.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Tietojenkäsittely ja laitteet: verkkoluennot, omaehtoinen opiskelu sekä itsenäiset ja ryhmässä tehtävät harjoitukset. 



Sovellettu matematiikka: verkkoluennoille ja ohjattuihin harjoituksiin osalistuminen sekä harjoitustehtävien tekeminen. 

Käyttöjärjestelmät: verkkoluennoille ja ohjattuihin harjoituksiin osallistuminen, itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä harjoituksia, 
koe. 

HTML/XHTML: 80 tuntia omaehtoista työskentelyä 

Oppimateriaali:  

Tietojenkäsittely ja laitteet: luentomateriaali, jaettava materiaali ja kirjaston elektroniset kirjat. 

Sovellettu matematiikka: luentomateriaaali ja jaettava materiaali. 

Käyttöjärjestelmät: luentomateriaali, muu verkkoympäristössä jaettava materiaali. 

HTML/XHTML: Materiaali löytyy pääsääntöisesti verkko-oppimisympäristöstä 

Arviointiperusteet:  

Tietojenkäsittely ja laitteet: tentti ja pari- tai yksilötyönä tehtävä PowerPoint-esitys. 

Sovellettu matematiikka: tentti 50 % sekä harjoitustehtävät 50 %. 

Käyttöjärjestelmät: verkkoluennoille ja ohjattuihin harjoituksiin osallistuminen (1/3), itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä 
harjoituksia (1/3), koe (1/3). 

HTML/XHTML: oppimistehtävät (60 %,) harjoitustyö (40 %) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

Tietojenkäsittely ja laitteet -osio toteutetaan monimuoto-opintoina ja etäopiskelu on mahdollista. 

Sovellettu matematiikka -osio toteutetaan monimuoto-opintoina ja etäopiskelu on mahdollista.  

Käyttöjärjestelmät-osio toteutetaan monimuoto-opintoina (luentoihin ja ohjattuihin harjoituksiin osallistuminen on mahdollista 
etäopiskeluna). 

HTML/XHTML: oppiminen tapahtuu verkossa 

BD1005 Ohjelmoinnin peruskurssi, 10 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva ohjelmoinnista. Kurssin jälkeen opiskelija 
tuntee ohjelmoinnin peruskäsitteet (peräkkäisrakenne, valintarakenne, toistorakenne), tiedostojen käsittelyn sekä olio-
ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa soveltaa rakenteita ja toteuttaa yksinkertaisia ohjelmia. 
 
Ohjelmointi on ennenkaikkea opittu taito ja on tärkeää, että opiskelijat tekevät annetut viikottaiset 
harjoitustehtävät. Opiskelijan oma aktiivisuus on tärkeää ja sen vuoksi on hyvä jatkuvasti tehdä erilaisia pieniä 
ohjelmia ja kokeilla kurssilla läpikäytäviä asioita. Ohjelmointi on IT-ammattilaisen käsityötaito, jota oppii vain 
tekemällä. 

Keskeinen sisältö: Opintojakso koostuu Ohjelmointitekniikka- ja Visual Basic -osioista. 
Ohjelmoinnin peruskäsitteet- ja rakenteet, oliopohjaisen lähestymistavan perusrakenteet. 
Peliohjelmointiin suuntautuvat, englanninkielentaitoiset ja ohjelmointitaitoiset opiskelijat voivat valita opintojaksolle 
vaihtoehtoisena suorituksena: 
BD2316 Introduction to Game Development 2 op 
BD2302 Essential C++ 3op 
BD2303 Game Programmers Tools 4 op 
BD2304 Advanced C++ 3 op 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja pienryhmäohjaus 60 h, harjoitukset 60 h, omatoiminen työskentely ja 
harjoitustehtävien tekeminen 140 h. 

Oppimateriaali: Sainio, Arto. Ohjelmoinnin perusteet..., 2002. Halvorson Michael, MS Visual basic .NET Trainer Kit. 
Elektroninen materiaali. 

Arviointiperusteet: Kurssiin sisältyy ohjelmointitekniikan ja Visual Basicin tentit. Arvosana määräytyy tenttitulosten 
keskiarvon perusteella. Ohjelmointitekniikan osuudessa 50% annetuista viikkoharjoituksista on suoritettava ennen tenttiin 
osallistumista. 
Tenttien arviointi:  
< 50 % maksimipisteistä = 0 
50 - 60 % maksimipisteistä = 1 
60 - 70 % maksimipisteistä = 2 
70 - 80 % maksimipisteistä = 3 
80 - 90 % maksimipisteistä = 4 
> 90 % maksimipisteistä = 5 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: 1. Verkko-oppimisympäristö: Moodle (materiaali) ja Connect Pro (luennot ja ohjaus) 
2. Luennot: Voidaan seurata luokkatiloissa tai Connect Pron välityksellä. Luennot nauhoitetaan. . 
3. Interaktiivisuus ja harjoitukset: Moodlen keskustelupalstat. Viikkoharjoitukset palautetaan Moodleen. 

BG1002 Tietokannanhallinta, 8 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU 

1. Opiskelija osaa tunnistaa tietotyöhön liittyvät tietotarpeet ja niiden pohjalta määritellä ja suunnitella tietokannan.  
2. Opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää tietovarastoihin liittyviä käsitteitä.  
3. Opiskelija osaa normalisoinnin perusteet.  
4. Opiskelija osaa arvioida tietovaraston tarvetta tietotyön osana.  
5. Opiskelija osaa tehdä tietokannan. 

SQL-KIELEN PERUSTEET 

1. Opiskelija osaa hakea ja päivittää tietoja SQL-lauseilla.  
2. Opiskelija osaa luoda tietokannan ja päivittää sen rakennetta SQL-kieltä käyttäen.  
3. Opiskelija osaa muodostaa kaavion tietokantaratkaisun pohjaksi vaatimusmäärittelyn perusteella. 

TIETOKANNANHALLINTAJÄRJESTELMÄT 

1. Opiskelija tuntee tietokannanhallintajärjestelmän (DBMS) toimintaperiaatteen, perustoiminnot sekä tyypillisimmät 
käyttökohteita.  

2. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa tietokannanhallintajärjestelmiä tietokantojen suunnitteluun, rakentamiseen ja 
kehittämiseen.  

3. Opiskelija osaa käyttää tietokannanhallintatyökaluja tiedon lisäämiseen, hakemiseen, muokkaamiseen sekä 
poistamiseen tietokannoista.  

4. Opiskelija osaa toteuttaa itse määrittelemänsä tietokannan valitsemaansa tietokannanhallintajärjestelmään.  

Keskeinen sisältö:  

TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU 

• Käsitekaavio, relaatiot ja niiden väliset yhteydet, pää- ja viiteavaimien merkitys, normalisoinnin perusteet, 
tietokannan luonti, taulukkorakenteiden luonti sekä niissä olevien tietojen käsittely 

SQL-KIELEN PERUSTEET 

• SQL-kieli: tiedon hakuun liittyvät lauseet, tiedon hallintaan liittyvät lauseet, tietokannan rakenteeseen liittyvät 
lauseet 

 



TIETOKANNANHALLINTAJÄRJESTELMÄT 

• Tietokannanhallintajärjestelmät (DBMS), tietokantapalvelimet ja tietokantatyökalut  

• Tyypillisimpiä tietokantajärjestelmiä mm. Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL  

• Tietokannanhallintajärjestelmiin tutustuminen ja käytännön harjoittelu  

• Tietokannan rakenteen ja tietojen käsittelyyn liittyviä harjoituksia 

Edeltävät opinnot: Johdanto tietojenkäsittelyyn. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU 

• 40 tuntia kontaktitunteja/verkkoluentoja  

• 40 tuntia itsenäistä harjoittelua 

SQL-KIELEN PERUSTEET  

• 40 tuntia kontaktitunteja/verkkoluentoja  

• 40 tuntia itsenäistä harjoittelua 

TIETOKANNANHALLINTAJÄRJESTELMÄT 

• 20 tuntia verkkoluentoja ja ohjattuja harjoituksia 

• 20 tuntia itsenäisiä harjoituksia, koe 

Oppimateriaali:  

Tietokantojen suunnittelu ja SQL-kielen perusteet: oppimisympäristöstä löytyvä materiaali, harjoitukset, Kirjasto- ja 
tietopalveluiden tarjoama elektroninen aineisto 

Tietokannanhallintajärjestelmät: luentomateriaali, muu verkossa jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet:  

Tietokantojen suunnittelu: harjoitustyö (50 %), oppimistehtävät (50 %) 

SQL-kielen perusteet: harjoitustyö (50 %), oppimistehtävät (50 %) 

Tietokannanhallintajärjestelmät: koe (50 %), hyväksytysti harjoitukset suoritettu (50 %). 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BD1014 Computing English 1, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

• Opiskelija perehtyy tietojenkäsittelyssä tarvittavaan sanastoon ja kaupan alan peruskäsitteisiin ja harjaantuu 
käyttämään sanastoa tekstien ja harjoitusten avulla.  

• Opiskelija oppii hyödyntämään tekstien tulkinnassa sanakirjoja ja muita apuneuvoja.  

• Opiskelija parantaa edelleen oppimisvalmiuksiaan ylläpitääkseen ja kehittääkseen itseohjautuvasti omaa 
kielitaitoaan. 

Keskeinen sisältö:  

• Omaan koulutukseen ja tuleviin työmahdollisuuksiin perehtyminen, cv:n laatiminen.  

• Laitteisto- ja ohjelmistosanastoon sekä yritystoimintaan liittyvän sanastoon perehtyminen.  

• Keskeiset viestintätilanteet: manuaalien/tutoriaalien kieli, ohjeiden antaminen ja neuvontatilanteet sekä 
yritysesittely.  



Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

• 36 kontaktituntia (sisältää kirjallisen tentin)  

• 34 h verkkomateriaaleihin tutustumista, tiedonhakua, itseopiskelutehtäviä. 

Oppimateriaali: Materiaalit verkkoympäristössä, MOT-sanakirja  
Suositeltava käsikirja: Eskola, A. Iikkanen, P.: Backup IT englantia (sisältää peruskieliaineksen ja keskeiset sisällöt) 

Arviointiperusteet: 80 % läsnäolo, aktiivinen osallistuminen, kirjallinen tentti. 
Mahdollisuus osallistua etänä verkon välityksellä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: 1. vuosi kevät, K1. ja K2. jakso 
Verkkoympäristö ja samanaikainen verkkotyöskentely (Connect pro) 

BD2013 English Communication Skills, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

       1. Opiskelija tiedostaa oman opiskelutyylin ja oppimisstrategioiden merkityksen englannin kielen opiskelussa. 
       2. Opiskelija aktivoituu ja harjaantuu käyttämään englannin kieltä erilaisissa opiskeluun ja työelämään      
 liittyvissä tilanteissa. 
       3. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen sanakirjoja ja internet-lähteitä kehittääkseen omaa kielitaitoaan. 
       4. Opiskelija ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen työelämässä. 
       5. Opiskelija saavuttaa sellaiset vuorovaikutustaidot, jotka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin englannin kielellä. 

 Keskeinen sisältö:  

• Kielitaidon testaus  

• Sähköposti ja puhelinkieli, verkkoviestintä   

• Ohjeiden pyytäminen/antaminen eri tilanteissa   

• Itsestä, omasta alasta ja Suomesta kertominen  

• Vieraiden isäntänä toimiminen, vierailut ja sosiaaliset tilanteet  

• Liike-elämän taidot (seurustelukieli, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, ryhmätyö) 

Edeltävät opinnot:  

Toisen asteen (lukio tai ammatillinen koulutus) englannin opinnot tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 36 kontaktituntia ja 40 tuntia itsenäistä ja ohjattua työskentelyä. 
Kontaktitunteihin sisältyy erilaisia luokkatehtäviä ja lyhyen valmistellun puheen pitäminen. 

Itsenäiseen ja ohjattuun työskentelyyn kuuluu oppimisympäristössä annettujen tehtävien suorittaminen, puheen 
valmisteleminen ja annettuihin materiaaleihin perehtyminen suullista tenttiä varten.  

Oppimateriaali:  

Opettajan jakama materiaali tunneilla/verkkoympäristössä. 

MOT-sanakirjan käyttö  

Arviointiperusteet: Tuntiaktiivisuus (80% läsnäolo vaaditaan). Suullinen tentti ja esitelmä. 

Arviointiasteikko:  

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)   



Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt:  

• Kontaktitunnit  

• Mahdollisuus osallistua etänä verkon välityksellä: samanaikainen verkkotyöskentely Connect pron välityksellä  

• Moodle-oppimisympäristö 

 BD1016 Sociala kontakter, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla hän selviytyy suullisissa 
viestintätilanteissa. Opiskelija tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestintään ja osaa toimia pohjoismaisessa 
kulttuuriympäristössä. Opiskelija tuntee oman oppimistyylinsä ja hyödyntää erilaisia oppimisstrategioita. Opiskelija oppii 
itseohjautuvasti käyttämään kieliohjelmia, sanakirjoja ja muita lähteitä ruotsin kielen opiskelussa. Opiskelija osaa toimia 
tavallisimmissa työelämän suullisissa viestintätilanteissa sekä kertoa koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan. Opiskelija 
osaa laatia työpaikkahakemuksen ja CV:n sekä kirjoittaa sähköposti- ja muita työelämän viestejä asianmukaisella tyylillä. 
Opiskelija osaa lukea oman alansa yleistekstejä apuvälineitä käyttäen. 

Keskeinen sisältö: Oppimisstrategiat, tiedonhaku, suullinen viestintä (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta ammatista 
kertominen, työpaikkahaastattelu, small talk, puhelinviestintä, opastaminen, mielipiteen ilmaisu), pohjoismaisia 
kulttuuripiirteitä, kirjallinen viestintä (työhakemus ja CV, sähköposti), IT-alan yleissanastoa. 

Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppimäärät. Tarvittaessa kielten kertaavat 
opintojaksot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 40h Oppimistehtävät, itsenäinen 
tiedonhankinta 27h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10h. Arviointi ja palaute 3h 

Oppimateriaali: Opetusmonisteet, kieliohjelmat, Internet 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (80 % läsnäolo), suullisia ja kirjallisia harjoituksia, 
suullinen tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: ruotsi 

Opetuskieli: suomi 

BD1017 Svenska för IT-branschen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joita hän tarvitsee 
toimiakseen IT-alan monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaitonsa merkityksen osana 
ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä työhönsä liittyvissä tilanteissa asianmukaisella 
tyylillä. Opiskelija syventää oman ammattialansa sanaston hallintaa. Opiskelija ymmärtää oman ammattialansa tekstejä sekä 
osaa laatia kirjallisia raportteja sekä pitää suullisia esityksiä. 

Keskeinen sisältö: Keskeiset työelämän viestintätilanteet, ajankohtaiseen oman alan materiaaliin tutustuminen sekä työn, 
sen eri vaiheiden ja työympäristön esittely, suulliset ja kirjalliset raportit ja esitykset, oman ammattialan tekstien lukeminen, 
ammattisanastoa. 

Edeltävät opinnot: BD1016 Sociala kontakter 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 40h. Oppimistehtävät, itsenäinen 
tiedonhankinta 27h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10h. Arviointi ja palaute 3h. 

Oppimateriaali: Ohinen Maarit: Data och dokument: IT-svenska. Porvoo 2001. WSOY sekä opettajan osoittama muu 
materiaali, kieliohjelmat ja Internet. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (80% läsnäolo), suullisia ja kirjallisia harjoituksia, 
kirjallinen tentti 

 



Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: ruotsi 

Opetuskieli: suomi 

AMMATTIOPINNOT 

BG2001 Ohjelmistotuotanto, 12 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee ohjelmistotuotannon tärkeimpiä osa-alueeita sekä tietojärjestelmien toteutusprojekteista sekä 
osaa soveltaa erilaisia menetelmiä tietojärjestelmien rakentamisessa  

2. Opiskelija tuntee ohjelmistoprojektien perusteet ja osaa toimia jäsenenä käytännön ohjelmistoprojektissa 
suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti ja tuloksellisesti  

3. Opiskelija ymmärtää laatujärjestelmän merkityksen osana systeemityötä ja osaa laatujärjestelmän 
rakentamisen/soveltamisen perusteet omassa ohjelmistoprojektissa  

4. Opiskelija tunnistaa graafisen käyttöliittymän suunnittelun vaikutuksen käytettävyyteen.  
5. Opiskelija osaa käyttöliittymän suunnitteluun liittyvät keskeiset asiat. 

Keskeinen sisältö:  

• Ohjelmistotekniikka, ohjelmistotuotannon osa-alueet; määrittely, suunnittelu, dokumentointi, kuvaustekniikat (UML) 
ja menetelmät.  

• Projektin keskeiset vaiheet (projektin aloitus, suunnittelu, toteutus, seuranta ja ohjaus, lopetus) ja toiminnot sekä 
käytettävät välinevaihtoehdot.  

• Laatujärjestelmän kehittämisprosessi, laatujärjestelmän dokumentaatio, laatujärjestelmän käyttöönotto sekä 
laatujärjestelmän ja -käsikirjan auditointi ja jatkuva parantaminen.  

• Kurssin aikana tehdään laajahko ryhmätyö, jossa sovelletaan opintojakson eri osa-alueita (ohjelmistotuotanto, 
projektinhallinta, laatujärjestelmä)  

• Käyttöliittymän asema sovelluksessa ja sen keskeiset tavoitteet.  

• käyttöliittymän käytettävyyden arviointi ja parantamisen menetelmät.  

• Internet-käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus  

• paikallisen käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus  

• käyttäjätestauksen vaiheet,  

• käyttäjäoppaat  

• tyylioppaat 

Edeltävät opinnot: Yritys- ja projektitoiminta 5 op 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Luennot 140 h: Ohjelmistotuotanto 60 h, Projektinhallinta 40 h, laatujärjestelmät 40 h. Omatoiminen ja ryhmätyöskentely  
140 h. 

Käyttöliittymän suunnittelu: 40 tuntia harjoitustunteja, 40 tuntia omaehtoista työskentelyä 

Oppimateriaali: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto. Ruuska, Kai. Projekti hallintaan, 1999. McConnell, Steve. 
Ohjelmistoprojektit:selviytymisopas, 1998. Kurssilla jaettava luento- ja verkko-opiskelumateriaali. 

Arviointiperusteet: Neljä tenttiä 50 %, ryhmätyö 50 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintokokonaisuus järjestetään monimuoto-opintoina. Luentoihin ja harjoitustunteihin 
osallistuminen on mahdollista etäopintoina. Myös opintoihin on saatavilla ohjausta verkon kautta. 

 

 



BG2002 Tietojärjestelmäprojekti II, 12 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

OHJELMISTOTUOTANNON MENETELMÄT 

1. Opiskelija osaa ohjelmistotuotantoprosessin periaatteet.  
2. Opiskelija osaa mallintaa ja suunnitella prosessia eri välineillä.  
3. Opiskelija osaa kehittää ja arvioida prosessia.  
4. Opiskelija ymmärtää laatujärjestelmän merkityksen ohjelmistoteknologiassa.  
5. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia suunnittelumenetelmiä. 

 Keskeinen sisältö:  

OHJELMISTOTUOTANNON MENETELMÄT 

• Ohjelmistotuotantoprosessin kertaus  

• UML-mallinnus  

• ketterät menetelmät 

Edeltävät opinnot:  

Ohjelmistotuotanto 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

OHJELMISTOTUOTANNON MENETELMÄT 

• 50 tuntia harjoitustunteja  

• 70 tuntia omaehtoista työskentelyä 

Oppimateriaali: Ohjelmistotuotannon menetelmät: oppimisympäristöstä löytyvä materiaali, harjoitukset, Kirjasto- ja 
tietopalveluiden tarjoama elektroninen aineisto 

Arviointiperusteet:  

Ohjelmistotuotannon menetelmät: Tentti (50 %) oppimistehtävät (25 %) ja laajempi harjoitustyö (25 %) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BG2003 Tietojärjestelmäprojekti III, 12 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakso kehittää opiskelijoiden kykyä kuvata ja mallintaa yritystä, yrityksen toimintaa ja 
toimintaympäristöä järjestelminä ja prosesseina. Opintojakso auttaa oppimaan ja ymmärtämään työpaikan tietojärjestelmiä 
sekä arvioimaan uusia tietojärjestelmiin liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla opitaan myös selvittämään tietojärjestelmien ongelmia 
ja kehittämistarpeita Orientaatio yrityksen tietojärjestelmiin sekä näiden merkitykseen ja mahdollisuuksiin yrityksen toiminnan 
ohjauksessa ja tukemisessa: yrityksen tietotarve, tietojärjestelmät ja prosessit, systeemiajattelu ja systeemityö, tietohallinta 
sekä liiketoimintalähtöinen suunnittelu. Eri kuvaustapojen opettelua. Kehittää opiskelijoiden kykyä hahmottaa ja hallita 
monimutkaisia järjestelmiä ja prosesseja, ratkaista ongelmia ja harjoitustehtäviä tavoitteellisesti. Auttaa opiskelijoita 
tulkitsemaan ja ymmärtämään organisaatioita ja liiketoimintaympäristöjä järjestelminä ja jatkuvina prosesseina. 
Projektityönä tehtävän tietojärjestelmän osalta tehdään tuotteistamissuunnitelma. Tavoitteena on, että opiskelija saa 
kokonaiskuvan ohjelmistojen tuotteistamisprosessin eri osa-alueista. 

Keskeinen sisältö: Tietojärjestelmän toteutusprojekti tehdään toimeksiantajalle. 
 
Ohjelmiston tuotteistamisen osalta opintojakso sisältää seuraavia asioita: tuotteistus, rahoitus, lisensointi, patentointi, 
vaatimushallinta, tuottehallinta, julkistuksen suunnittelu, myynti, markkinointi, asiakastuki, verkostoituminen, 
kansainvälistyminen, asiakastoimitukset, logistiikka, juridiikka, dokumentointi, käyttöönotto, koulutus, hinnoittelu, 
tuotekehityksen resursointi, tuotestrategian muodostaminen. 



Edeltävät opinnot: Pakolliset perusopinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Omatoiminen ja ryhmätyöskentely n. 300 h. 

Oppimateriaali: Opintojaksolla jaettavat monisteet ja verkkoympäristöstä löytyvä aineisto. 

Arviointiperusteet: Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu projektin itsearvioinnista sekä tuotteistamissuunnitelmasta 
ja esseestä saatujen pisteiden perusteella: 
< 50 % maksimipisteistä = 0 
50 - 60 % maksimipisteistä = 1 
60 - 70 % maksimipisteistä = 2 
70 - 80 % maksimipisteistä = 3 
80 - 90 % maksimipisteistä = 4 
> 90 % maksimipisteistä = 5 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

VALINNAISET OPINNOT 

BD2316 Introduction to Game Development, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student understands basic terminology and concepts in game development industry, developer roles and their 
tasks.  

2. Student understands essentials about game development process and what different enterprise models are 
common.  

3. Student understands programmer's status in game development industry.  
4. Student is able to differentiate game types and gaming platforms.  
5. Student understands in theory how game programs are written and how they are structured.  
6. Student understands practical issues related in different software source code licensing models.  
7. Student understands principles in copy protection schemes, among their advantages and disadvantages.  
8. Student knows how to seek more information about course topics.  
9. Student is able to reflect his/her own role as a starting game developer. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Game development process and related issues  

• Game types and different gaming platforms  

• Work roles and their responsibilities in game development industry.  

• Open source licensing models.  

• Game program structure. 

Detailed contents will be introduced within first days when course begins.  

Edeltävät opinnot: Not required. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 53 hours per student, which is distributed among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali: Material:  

• Lecture notes, presented in the beginning of the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of essay written about course contents. 

 

 



Grading of essay:  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good (4-3), Satisfactory (2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment: Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat 

and messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through 
Moodle. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally  

BD2302 Introduction to C++, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student understands basics of C++ and Object-Oriented Programming.  
2. Student understands different paradigms provided by C++ and is able to apply them.  
3. Student understands what pointers and references are. 
4. Student understands relations between classes and objects.  
5. Student understands differences between static and regular class members variables and functions.  
6. Student understands software reuse via inheritance.  
7. Student is able to use a C++ compiler to compile programs.  
8. Student is able to model given scenarios using classes and C++ code.  
9. Student is able to implement working programs based on OO paradigm without supervision.  
10. Student is able to use arrays, structures, functions and classes, pointers and references in his/her programs.  
11. Student is able to utilize dynamic memory allocation and release in his/her programs.  
12. Student is able to find out how program operates by looking C++ code. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Object-oriented programming.  

• Classes and objects. C++ data types and control structures.  

• Pointers and references.  

• Arrays.  

• Constructor, destructor, mutator and accessor in C++. 

Detailed contents will be introduced within first days when course begins.  

Edeltävät opinnot: Basic course in programming, which covers some degree of procedural programming, variables and 
functions, 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 80 hours per student, which is distributed among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali:  

1. C++ for Game Programmers (Llopis, N., 2003). ISBN 1-58450-227-4  
2. Thinking in C++, Volume 1, Second Edition (Excel, B., 2000). 

(http://www.mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html)  
3. Other material appointed during the course. 

 



Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts: weekly exercises and final exam.  
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Final examination will be an online exam, where rather tight, but sufficient amount of time is available to write programs. 
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
Grading of final exam (Gexam):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gexam) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good (4-3), Satisfactory (2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat 

and messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through 
Moodle. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally.  

BD2303 Game Programmer's Tools, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student knows how to use software development tools when developing programs.  
2. Student understands the meaning of version management in software development and knows how to use version 

management tools in his/her own projects.  
3. Student knows differences between centralized and distributed version management.  
4. Student is able to use automatic error-tracking tools.  
5. Student understands the importance of software testing and is able to write unit tests to (C++) programs.  
6. Student is able to use bug tracking tools.  
7. Student is able to use different integrated development environments.  
8. Student understands importance of source code documentation.  
9. Student is able to use specific tools for source code documentation. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Make program and Makefiles.  

• GNU debugger and its usage.  

• Version management tools (subversion, git).  

• Text editors and Integrated Development Environments ( Emacs, Eclipse, Visual Studio).  

• Extending IDE functionality.  

• Unit tests.  

• Mantis BugTracker.  

• Doxygen tool. 

Detailed contents will be introduced within first days when course begins.  
 
 
 



Edeltävät opinnot:  

• Basic skills in procedural programming  

• C/C++ knowledge is an advantage 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 104 hours per student, which is distributed among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali: Material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts: weekly exercises and final exam.  
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Final examination will be an online exam, where rather tight, but sufficient amount of time is available to write programs. 
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
 
Grading of final exam (Gexam):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gexam) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good (4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0) 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat 

and messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through 
Moodle. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally.  

BD2304 Advanced C++, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

• Student knows how to use streams  

• Student knows how file handling works in C++.  

• Student understands what C++ Standard Library and Standard Template Library provide.  

• Student is able to do file handling in C++.  

• Student is able to use more complex C++ features in his/her programs.  

• Student is able to use multiple inheritance and solve issues raising from it.  

• Student is able to overwrite operators and understands their meaning.  

• Student is able to use C++ Templates in automatic code generation.  

• Student is able to utilize C++ Standard Library in his/her programs.  

• Student is able to write new program libraries and use them in his/her programs.  

• Student is able to utilize design patterns in his/her own programs.  



• Student is able to seek more information about course topics. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Streams.  

• File handling.  

• Multiple inheritance.  

• Templates.  

• C++ Standard Library.  

• Design patterns.  

• Creating and using libraries. 

Edeltävät opinnot: Required:  

1. Introduction to C++( BD2302)  
2. Game Programmer's Tools. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 80 hours per student, which is distributed 
among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali:  

1. C++ for Game Programmers (Llopis, N., 2003). ISBN 1-58450-227-4  
2. Thinking in C++, Volume 1, Second Edition (Excel, B., 2000). 

(http://www.mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html)  
3. Thinking in C++, Volume 2, (Excel, B., 2003). 

(http://www.mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP/ThinkingInCPP2e.html)  
4. Other material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts: weekly exercises and final exam.  
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Final examination will be an online exam, where rather tight, but sufficient amount of time is available to write programs. 
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
 
Grading of final exam (Gexam):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gexam) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

 

 

 

 



Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures, access to version management 
server via VPN. Client software and instructions will be provided in the beginning of the course. 

2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises must be submitted to subversion repository unless 
stated otherwise. 

Possible re–takes of  final examination must be negotiated with the teacher personally. 
 

BD2317 SDL Programming, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student knows how graphics window is opened and what are the different graphics drawing options.  
2. Student knows common background graphics drawing techniques.  
3. Student knows how different game characters are modeled in software  
4. Student knows what particle systems are for and how they operate.  
5. Student is able to use SDL library in his/her own programs for drawing graphics and reading user inputs.  
6. Student is able to write program for reading keyboard and mouse input and connect them into his/her own 

programs.  
7. Student is able to play sound effects and music in his/her own programs.  
8. Student is able to write code that moves game characters on screen. 
9. Student is able to use collision detection algorithms in his/her programs.  
10. Student is able to add different types of graphical effects in his/her programs.  
11. Student is able to use simple physics effects in his/her programs.  
12. Student is able to write rudimentary AI in a game application.  
13. Student is able to write a helper library that assists game programming later on. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Usage of SDL library in programs. 

• 2D Graphics.  

• Sounds and music in programs.  

• Input reading from mouse and keyboard.  

• Structure of game programs.  

• Animation implementation.  

• Drawing background graphics.  

• Collision detection algorithms.  

• Simple 2D Physics.  

• Simple game AI.  

• Modeling constant velocity and acceleration in software.  

• Creating a helper library. 

Detailed contents will be introduced within first days when course begins.  

Edeltävät opinnot: Required:  

• Advanced C++,  

• Game Programmer's Tools  

• Introduction to game development. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 133 hours per student, which is 
distributed among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali:  

1. Material appointed during the course. 



Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts; weekly exercises and learning diary. 
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Learning diary will be evaluated according to Bloom's taxonomy.  
 
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 

Grading of learning diary (Gdiary):  
 
Grade 1: Comprehension: Students understand the meaning, translation, interpolation, and interpretation of instructions and 
problems. Students states a problem in one's own words. 
 
Grade 2: Application: Student uses a concept in a new situation or uses of abstractions. Student applies what was learned in 
the classroom into novel situations. 
 
Grade 3: Analysis: Student separates material or concepts into component parts so that its organizational structure may be 
understood. Student distinguishes between facts and inferences. 
 
Grade 4-5:  Synthesis and Evaluation: Student builds a structure or pattern from diverse elements. Student puts parts 
together to form a whole, with emphasis on creating a new meaning or structure. Student makes judgments about the value 
of ideas or materials. 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gdiary) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good (4-3), Satisfactory (2-1), Failed(0) 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment: Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through Moodle. 

This course cannot be passed via exam on general exam dates.  

BD2307 Data Structures and Algorithms, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives:  

• Student understands what abstract data type (ADT) means.  

• Student understands what belongs to ADT interface specification.  

• Student knows what is the different between ADT and data structure.  

• Student understands how tree structures work and what is meaning of binary tree in data processing.  

• Student understands how different set types operate and knows few special set types.  

• Student knows how graph structures work and how different structures are modeled using graphs.  

• Student knows commonly used graph problems and algorithms used to solve them,  

• Student understands the operation of different sorting algorithms and differences in their efficiency.  

• Student knows principles behind different algorithm strategies.  

• Student is able to analyze worst-case time complexity of relatively simple programs and understands internal 
relations between orders of magnitude in time complexity analysis.  

• Student is able to utilize different data structure libraries in his/her own programs.  

• Student is able to think and model algorithms in higher level than source code. 

 

 

 



Keskeinen sisältö: Contents: 

• Abstract data type.  

• Time complexity analysis.  

• Abstract list types.  

• Abstract tree types.  

• Abstract set types.  

• Directed and undirected graphs.  

• Sorting algorithms.  

• Algorithm strategies.  

• Usage of data structure libraries.  

• Modeling of algorithm operation. 

Edeltävät opinnot: Required:  

• Advanced C++ (passed at least with grade 3).  

• Game Programmer's Tools. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 104 hours per student, which is 
distributed among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali: Material:  

• Data Structures for Game Programmers (Benton, R., 2002) ISBN: 9781931841948  

• Data Structures and Algorithms for Game Developers(Sherrod, A., 2007) ISBN: 9781584504955  

• Course lecture notes (Niemeläinen, A., Juvaste, S., Gröhn, A., 2009)  

• Other material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts: weekly exercises and final exam.  
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Final examination will be an online exam, where rather tight, but sufficient amount of time is available to write programs. 
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
 
Grading of final exam (Gexam):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gexam) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good (4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through Moodle. 
Some exercies are required to be submitted into version management repository provided by NKUAS. 

Possible re–takes of  final examination must be negotiated with the teacher personally.  



BD2306 Game Programming Project I, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student knows the meaning of different stages in game development and the primary contents of  documents used 
into those stages.  

2. Student is able to implement small-scale game containing graphics, sounds and animation without supervision as 
pair work.  

3. Student is able to schedule the work, set milestones and report project progress at specified intervals.  
4. Student is able to document game program implementation.  
5. Student is able to test game implementation, document found errors and fix them. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Game Design Documents.  

• Game Implementation.  

• Reporting game development process.  

• Testing. 

Edeltävät opinnot: Required:  

1. Advanced C++  
2. SDL Programming  
3. Data Structures and Algorithms. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 130 hours per student, which is 
distributed among 

• Writing game design documents  

• Implementing game  

• Testing game implementation  

• Reporting progress 

Oppimateriaali: Game design documents will be introduced in the beginning of the course. 

Arviointiperusteet: Evaluation consists of project work as a whole;  
 
Grade 5: Student has met the set schedule entirely. All required documents have been written and their contents matches the 
requirements. Language is very good and understandable English. Game code is clear, understandable and modular. There is 
no monolithic code.  Game code is documented using Doxygen tool entirely and documentation is very good.. Game contains 
all required elements for project work. 
 
Grade 3-4:  Schedule is generally met, but there are few submissions that are late. All documents are submitted, but their 
contents might not entirely match the requirements. Language is largely good and understandable,  but there is room for 
improvement in some areas. Game code is readable in general and not messy, but has very few messy sections. Game code is 
almost entirely modular and monolithic structures are not present except in very few exceptions.  
Game code is largely documented, but documentation is not entirely sufficient, not done in Doxygen  or lacks in few important 
places. Game might miss one or two required elements for project work. 
 
Grade 1-2:  Schedule is met in few occasions, but generally everything is late. Some of required documents are missing or 
their contents does not entirely match the requirements. Language is mostly understandable, but leaves to be desired. Game 
code is most parts readable but might have few messy pieces. Game code is somewhat modular, but largely monolithic. Game 
code is documented in some degree, but either documentation is not good, it is not done with Doxygen or it is lacking 
information in several important places. Game contains some required elements for project work. 
 
Grade 0: Schedule is not met, almost all submissions are late. Required documents have not been written or their contents do 
not match the requirements. Language is very poor. Game code is messy, hard to read and largely monolithic. Game code is 
completely or largely  undocumented. Game misses required elements for project work. 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

 

 

 



Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment: Moodle environment and Connect Pro sessions, VPN connection to version 
management server.  

2. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat 
and messaging system in the Moodle environment. Obligatory contact sessions will be organized via Connect Pro. 
There are no weekly exercises. Project consists of milestone events, where certain documents, programs, and 
presentations must be held.  

3. Project files: Project files will be submitted into version management repository provided via NKUAS.  

It is not possible to pass this course by exam on general exam dates. 

BD2318 3D Graphics Programming, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student understands how 3D graphics is drawn on computer screen using software libraries developed for that 
purpose.  

2. Student knows how to utilize 3D graphics library in his/her own programs.  
3. Student understands how 3D model data is stored into files and how it is used in game programs.  
4. Student is able to use 3D rendering engine for loading and drawing graphics.  
5. Student understands camera analogy used in programs and is able to apply it into his/her own programs.  
6. Student understands what translation, rotation and scaling in 3D means and is able to modify 3D models using those 

operations.  
7. Student knows how different textures work and how shader programs are written. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• 3D Graphics  

• OpenGL programming.  

• Representation of 3D data.  

• Loading and rendering 3D data.  

• Textures.  

• Shaders.  

• Translating, rotating and scaling of 3D objects.  

• Utility functions provided by rendering engines.  

• Simple rendering optimization techniques. 

Detailed information will be available when course begins.  

Edeltävät opinnot: Required:  

1. Advanced C++  
2. SDL programming  
3. Game Programming Project I. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 160 hours per student, which is 
distributed among 

• Weekly exercises 

• Final project work 

Oppimateriaali: Material: 

1. OpenGL Programming Guide, 6th Edition.  
2. Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics (Lengyel, E., 2003) ISBN: 9781584502777  
3. Other material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two assignments: weekly assignments and programming project work. 

 
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 



Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
 
Grading of project work (Gproj):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gproj) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through Moodle or 
into version management repository when requested. Project work must be submitted into version management 
repository. 

It is not possible to pass this course via exam on general exam dates.  

BD2311 Mathematics for Game Programmers, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student understands basics of trigonometry, vector and matrix mathematics.  
2. Student is able to create computer programs which make computations using vector and matrix objects.  
3. Student understands the notion of coordinate systems.  
4. Student is able to convert coordinates from one base to another in abstract level. 
5. Student understands mathematical background for 3D graphics operations, such as translation, rotation and 

scaling.  
6. Student understands basics of physics modeling.  
7. Student is able to calculate speed and acceleration for an object. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Trigonometric functions  

• Vectors 

• Matrices  

• 3D coordinate systems  

• Rotation, translation, scaling operations in 3D space.  

• Acceleration, speed. mass, momentum, energy  

• Springs, oscillation 

Edeltävät opinnot: Required:  

1. Advanced C++ 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 80 hours per student, which is distributed 
among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

 



Oppimateriaali: Material: 

• Mathematics and Physics for Game Programmers (Kodicek, D., 2005) ISBN: 9781584503309  

• Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics (, (Lengyel, E., 2003) ISBN: 9781584502777  

• Other material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts: weekly exercises and final exam.  
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Final examination will be an online exam, where rather tight, but sufficient amount of time is available to write programs. 
Both grades must be at least 1 to pass. 

Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
 
Grading of final exam (Gexam):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gexam) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion 

forums, chat and messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to 
the lecturer through Moodle.  

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally.  

BD2319 Artificial Intelligence in Games, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Student understands the general principles of typical AI techniques for creating games. 
Student can find, identify and adopt appropriate AI techniques to her own game development needs. 
Student knows how to utilize scripting as a game development technique. 

Keskeinen sisältö:  

• Overview of artificial intelligence in games (Game AI).  

• AI in non-player characters (NPCs).  

• Searching algorithms.  

• Pathfinding and movement.  

• Scripting. 

Edeltävät opinnot: None required. 

 

 

 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 108 hours per student, which is 
distributed among: 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali:  

1. Funge, John: Artificial Intelligence for Computer Games: An Introduction, 2004. (Available through Ebrary)  
2. Meyer, Jeanine: Beginning Scripting Through Game Creation, 2008. (Available through Ebrary)  
3. Other material appointed by the lecturer. (Presented during the course) 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts; weekly exercises and final exam. 

Arviointiasteikko: Excellent (5), good (4 - 3), satisfactory (2 - 1), failed (0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment: Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures: Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through Moodle. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally.  

BD2313 Network Programming in Games, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student understands how data is transferred in computer networks in a computer program.  
2. Student understands what commands cause data to be sent from a program.  
3. Student understands how sockets work, and how TCP and UDP protocols differ from each other  
4. Student knows what RakNet network library is for.  
5. Student is able to utilize TCP and UDP sockets in his/her own programs.  
6. Student is able to use RakNet network library for developing small-scale multiplayer games.  
7. Student is able to design and implement networking component for a relatively simple game. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Computer networks and their operation.  

• TCP and UDP protocols.  

• Sockets, sending and receiving data.  

• RakNet library.  

• Techniques for transferring spatial information between several game instances.  

• Game state synchronizing between game instances 

Detailed contents will be introduced within first days when course begins.  

Edeltävät opinnot: Required: 

• Advanced C++  

• SDL Programming.  

Highly recommended :  

• Game Programming Project I  
• Data structures and algorithms. 

 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 80 hours per student, which is distributed 
among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali: Material: 

1. Beej's Guide to Network Programming (http://beej.us/guide/bgnet/)  
2. Other material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two assignments: weekly assignments and programming project work. 
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
 
Grading of project work (Gproj):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gproj) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through Moodle or 
into version management repository when requested. Project work must be submitted into version management 
repository. 

It is not possible to pass this course via exam on general exam dates.  

BD2320 XNA-programming, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Student understands the basic principles of XNA framework and knows its main application 
programming interfaces (APIs). 
Student is able to utilize XNA framework as a part of her own programming tool kit. 
Student can program a simple cross-platfrom XNA-game. 

Keskeinen sisältö:  

• Basic principles of XNA framework.  

• Introduction to C#.  

• Creating 2D and 3D graphics using XNA Graphics. 

• Handling Controllers with XNA Input.  

• Producing sound effects using XNA Sound.  

• Utilizing XNA Storage. 

Edeltävät opinnot: The student is recommended to have acquired basic programming skills before entering the course, 
either through Introduction to C++ -course or self study. 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 135 hours per student, which is 
distributed among: 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali:  

1. Hall, Joseph B.: XNA Game Studio Express : Developing Games for Windows and the XBOX 360, 2007. (Available 
through Ebrary)  

2. Other material appointed by the lecturer. (Presented during the course) 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts; weekly exercises and final exam. 

Arviointiasteikko: Excellent (5), good (4 - 3), satisfactory (2 - 1), failed (0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment: Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures: Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion 

forums, chat and messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to 
the lecturer through Moodle. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally.  

BD2321 DirectX Programming, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Student knows the basic principles of DirectX and its main application programming interfaces 
(APIs). Student is able to utilize DirectX APIs as a part of her own programming tool kit. 
Student can program a simple windows game that utlilizes DirectX using Visual Studio programming environment. 

Keskeinen sisältö:  

DirectX and the underlying Component Object Model (COM)  

• Creating 2D and 3D graphics with Direct3D  

• Reading user commands with DirectInput  

• Producing sound effects with DirectSound 

Edeltävät opinnot: The student is recommended to have acquired basic programming skills before entering the course, 
either through Introduction to C++ -course or self study. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 135 hours per student, which is distributed among: 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali:  

1. Jones, Wendy: Beginning DirectX 9, 2004. (Available through Ebrary)  
2. Other material appointed by the lecturer. (Presented during the course) 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts; weekly exercises and final exam. 

Arviointiasteikko: Excellent (5), good (4 - 3), satisfactory (2 - 1), failed (0). 

Opetuskieli: englanti 

 

 



 

 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment: Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures: Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through Moodle. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally.  

BD2314 Game Programming Project II, 8 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student comprehends game development process in larger scale among different types of game developers.  
2. Student knows that meaning and importance of documentation when working as a part of a larger team.  
3. Student is able to work as a member of a team developing a game containing graphics, sounds and animation.  
4. Student is able to write technical documentation for game project, schedule his/her own working time and prioritize 

tasks it to match overall project schedule.  
5. Student is able to document game implementation, report errors and manage them. Student is able to test written 

code and fix errors found. 

Keskeinen sisältö: Contents:  

• Game design documents.  

• Writing code for game.  

• Scheduling and prioritizing tasks.  

• Reporting of progress.  

• Software testing.  

• Bug management. 

Edeltävät opinnot: Required:  

1. Game Programming Project I  
2. 3D Graphics Programming,  
3. Network programming,  
4. Artificial Intelligence  
5. Mathematics for Game Programmers. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 210 hours per student, which is consists entirely of 
project team work. 

Oppimateriaali: Material: 

1. Appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of meeting the schedule, overall quality of code, quality of documentation, 
participation level in project. Evaluation consists of project work as a whole. 
 
Grade 5: Student has met the set schedule entirely. All required documents have been written and their contents matches the 
requirements. Language is very good and understandable English. Game code is clear, understandable and modular. There is 
no monolithic code.  Game code is documented using Doxygen tool entirely and documentation is very good.. Game contains 
all required elements for project work. 
 
Grade 3-4:  Schedule is generally met, but there are few submissions that are late. All documents are submitted, but their 
contents might not entirely match the requirements. Language is largely good and understandable, but there is room for 
improvement in some areas. Game code is readable in general and not messy, but has very few messy sections. Game code is 
almost entirely modular and monolithic structures are not present except in very few exceptions.  
Game code is largely documented, but documentation is not entirely sufficient, not done in Doxygen or lacks in few important 
places. Game might miss one or two required elements for project work. 
 
Grade 1-2:  Schedule is met in few occasions, but generally everything is late. Some of required documents are missing or 
their contents does not entirely match the requirements. Language is mostly understandable, but leaves to be desired. Game 
code is most parts readable but might have few messy pieces. Game code is somewhat modular, but largely monolithic. Game 
code is documented in some degree, but either documentation is not good, it is not done with Doxygen or it is lacking 
information in several important places. Game contains some required elements for project work. 



 
Grade 0: Schedule is not met, almost all submissions are late. Required documents have not been written or their contents do 
not match the requirements. Language is very poor. Game code is messy, hard to read and largely monolithic. Game code is 
completely or largely undocumented. Game misses required elements for project work. 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good (4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro sessions, VPN connection to version 
management server.  

2. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 
messaging system in the Moodle environment. Obligatory contact sessions will be organized via Connect Pro. There 
are no weekly exercises. Project consists of milestone events, where certain documents, programs, and 
presentations must be held.  

3. Project files: Project files will be submitted into version management repository provided via NKUAS.  

It is not possible to pass this course via exam on general exam dates.  

BD2215 Johdanto elektroniseen kaupankäyntiin, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee elektronisen kaupankäynnin liiketoimintaa ohjaavat seikat.  
2. Opiskelija osaa tunnistaa muutokset, joita liiketoimintaprosesseissa tarvitaan otettaessa tietoverkot keskeiseksi 

osaksi yrityksen liiketoimintaa. 

Keskeinen sisältö: Elektronista kaupankäyntiä suunniteltaessa käydään läpi seuraavia teemoja esimerkkiyrityksen 
näkökulmasta:  
- mitkä ovat tavoitteet? Muuttuuko liiketoimintamalli? 
- asiakkaat ja markkinointi 
- tavara ja tietovirtojen hallinta 
- maksutavat ja tietoturva 
- sähköisen kaupankäynnin toteutusratkaisuja 
- oikeudelliset säädökset ja lait 
- kansainvälisyys 

Edeltävät opinnot: osaamista liiketoiminnan perusteista 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 tuntia omaehtoista työskentelyä 

Oppimateriaali: oppimisympäristöstä löytyvä materiaali ja harjoitukset, Kirjasto- ja tietopalveluiden tarjoama elektroninen 
aineisto 

Arviointiperusteet: Opintojakson suorittaminen edellyttää ryhmätyön, oppimistehtävien suorittamista ja oppimispäiväkirjan 
tekemistä. Opintojakson arvioinnissa painoarvot: ryhmätyö 50 %, oppimistehtävät 20 % ja oppimispäiväkirja 30 % 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. 

BD2224 Liiketoimintaprosessien mallintaminen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee prosessiajattelun perusteet ja organisaatioiden toiminnan liiketoimintaprosessien tasolla.  
2. Opiskelija tuntee strategian merkityksen perusteet prosessien näkökulmasta.  
3. Opiskelija osaa tunnistaa toimintokeskeisen ja prosessiperustaisen organisaation eroihin.  
4. Opiskelija osaa mallintaa liiketoimintaprosesseja ja tuntee yleisimpiä kuvaustapoja.  
5. Opiskelija osaa käyttää jotain case-välinettä (esim. Microsoft Visio) liiketoimintaprosessien mallintamiseen.  
6. Opiskelija tuntee prosessien mittaamisen ja arvioinnin perusteet sekä teoriassa että käytännön tasolla.  



7. Opiskelija tekee prosessianalyysin jonkin yhteistyöyrityksen prosesseista.  
8. Opiskelija tutustuu liiketoimintaprosessien ja organisaation IT-ratkaisuiden suhteeseen ja tyypillisiin haasteisiin sekä 

kehityskohteisiin.  

Keskeinen sisältö:  

• Johdanto prosessiajatteluun, toimintokeskeinen vs. prosessiperustainen organisaatio, BPM- business process 
management, strategialähtöisen organisaation prosessien perusteet,  

• Yrityksen liiketoimintaprosessien poikkifunktionaalinen kuvaaminen, case: Microsoft Visio,  

• Yrityksen tietojärjestelmät & liiketoimintaprosessit, toiminnanohjaus.  

• Toiminnan mittaaminen, mittarien laadinta, prosessien ja strategian kytkentä toisiinsa, prosessien systemaattinen 
arviointi ja kehittäminen, prosessit ja PDCA-syklin perusteet.  

• Sovellusalueita; prosessiajattelu laadunvarmistuksen ja verkostoitumisen tukena, SCM-tilaus-toimitusketjujen 
hallinnassa (esim. SCOR-malli), tuote- ja palvelutuotannon erityiskysymykset prosessien hallinnassa.  

• Case-harjoitus: yrityksen prosessien mallintaminen ja analysointi (yksilö- tai pienryhmätyö) 

Edeltävät opinnot: Suositellaan BD2015 Tietohallinto. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Itsenäistä ja ohjattua opiskelua(50 h), ohjattua ja itsenäistä työskentelyä 
(yrityksen prosessien mallintaminen ja analysointi) 30 h. 

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla verkko-opiskeluympäristön kautta. 

Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät 100 %. Osa tehtävistä katselmoidaan tunneilla. Osan tehtävistä voi tehdä 
pienryhmissä (1-3 opiskelijaa). 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

Kurssi järjestetään kokonaisuudessaan verkko-opintoina. 

Koska kurssin koe on koneella tehtävä verkkotentti, kurssi ei ole tentittävissä kesätenttinä.  

BD2224E Modeling Business Processes, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Students become familiar with the basics of process thinking and functions of organisations at the level of business processes. 
Students learn about modelling business processes and the most common modelling methods as well as about measuring and 
evaluating processes. 

Keskeinen sisältö: · Introduction to process thinking 
· Strategic management and process- based organisations 
· Description of the business processes of an enterprise 
· Measuring processes, systematic evaluation and development 
· Case study: modeling the processes of an enterprise and analysing them (individual or small group work) 

Edeltävät opinnot: Basic business studies 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: As an average, the course demands 4-6 hours of individual weekly work (approx. 80 
hours total / whole course). 

Oppimateriaali: Submitted in the Moodle environment. 

Arviointiperusteet: The final Assesment consists of three different assignments: 
· Smaller exercises during the course 
· Exam (at the end of the course) 
· One larger assignment (groups of 1 to 3 students) 

 



Arviointiasteikko: Grading: 0-5. 
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Network studying environment:    Moodle environment  
 No lectures.  Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, 
chat and messaging system in the Moodle environment. Exercises are also submitted to the lecturer through Moodle. 

BD2231 Yritysten liiketoimintaprosessit ja tietojärjestelmät, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee perusteet yrityksen liiketoimintaprosessien tukemiseen ja kehittämiseen tietojärjestelmien avulla.  
2. Opiskelija tuntee organisaatioiden tyypilliset arvoketjut (esim. SCM, SCOR-malli) ja niiden soveltaminen tuote- ja 

palvelutuotannossa.  
3. Opiskelija tutustuu tietojohtamisen perusteisiin tietojärjestelmien näkökulmasta.  
4. Opiskelija tutustuu mm. logistiikan, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tuotekehityksen tietojärjestelmiin sekä 

toimistoautomaation sekä työryhmäsovellusten perusteisiin.  
5. Opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien ja tietovarastojen merkityksen liiketoimintatiedon ja päätöksenteon tuen 

näkökulmasta.  
6. Opiskelija osaa arvioida yritysten tarpeita tietojärjestelmien näkökulmasta.  
7. Opiskelija osaa tunnistaa organisaation toiminnasta kohteita tietojärjestelmien ja liiketoimintaprosessien 

rinnakkaiselle kehittämiselle. 

Keskeinen sisältö:  

• Johdantoa kurssin aiheisiin.  

• SCM, tilaus-toimitusketjun- hallinnan haasteet yritysten tietojärjestelmille.  

• Tietojohtamisen perusteet, tietojohtaminen & tietojärjestelmät.  

• Logistiikan tietojärjestelmät, taloushallinnon tietojärjestelmät, henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät, tuotekehityksen 
tietojärjestelmät, toimistoautomaatio-, viestintä- ja ryhmätyöjärjestelmät.  

• Liiketoimintatiedon hallinta ja päätöksenteon tuki.  

• Tietovarastojen perusteet.  

• Tietojärjestelmät verkostoitumisen ja kansainvälistymisen tukena-johdantoa, tietojärjestelmät ja 
liiketoimintaprosessit-johdantoa.  

• Kurssilla käytetään erilaisia yritysten/organisaatioiden tietojärjestelmiä (mm. CRM-, ERP- ja workgroup) harjoitusten 
tekemiseen ja esimerkkiorganisaation tietojärjestelmän toteuttamiseen. 

Edeltävät opinnot: Suositellaan BD2015 Tietohallinto, BD2224 Liiketoimintaprosessien kehittäminen 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 50 h, itsenäisiä harjoituksia ja projektityö 50 h 

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla verkko-opiskeluympäristön kautta. 

Arviointiperusteet: Koe (50 %), projektityö (50 %) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi järjestetään kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Koska kurssilla ei ole koetta, kurssin 
tenttiminen ei onnistu yleisinä tenttipäivinä. Uusinta/arvosanan korottaminen tehdään korvaavilla harjoituksilla - sovitaan 
opettajan kanssa. 

 

 



BD2232 Tietojärjestelmien integrointi, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee organisaatioiden tietojärjestelmien integroinnin perusteet.  
2. Opiskelija tuntee järjestelmien integroinnin tarpeita, tavoitteita, etuja ja haasteita.  
3. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa yleisimpiä integrointistandardeja ja -tekniikoita.  
4. Opiskelija osaa arvioida organisaation arvoketjun ja verkostojen tietojärjestelmien integrointitarpeita ja 

suunnittella tarvittavat integrointiratkaisut.  
5. Opiskelija tuntee järjestelmäintegraation ja tietohallinnon suhteen ja tyypillisimmät haasteet organisaatioiden IT-

ratkaisuiden organisoinnissa liiketoimintalähtöisen integraation näkökulmasta.  
6. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa erilaisia työkaluja organisaatioiden tietojärjestelmien integroinnin toteutukseen 

ja integraation hallintaan (orchestration). 

Keskeinen sisältö:  

• Johdanto tietojärjestelmien integrointiin; integroinnin tavoitteet, edut ja haasteet.  

• Tietojärjestelmien ja integroinnin merkitys organisaatioiden verkostojen ja suhteiden hallinnassa. Vertikaalinen 
integrointi, horisontaalinen integrointi. "On demand"-liiketoiminta ja dynaaminen integrointi.  

• Erilaisia integrointitekniikoita ja -menetelmiä: Web 2.0, XML-pohjainen integraatio, SOAP & WebServices, EAI- 
Enterprise Application Integration,  

• SOA-palveluperustainen arkkitehtuuri, ESB-Enterprise Service Bus-palveluväylät, UDDI-palvelurekisterit, BPEL-
orkestrointikieli.  

• Integrointityökaluja ja -alustoja  

• Järjestelmäintegraatio Microsoft.NET ja Java-tekniikoiden näkökulmasta. SOA/BPEL-toteutus Netbeans-työkalulla, 
case: SAP NetWeaver, case: Microsoft BizTalk.  

• Eri tekniikoilla toteutettujen tietojärjestelmien integrointiharjoituksia. 

Edeltävät opinnot: Suositellaan BD2015 Tietohallinto, BD2224 Liiketoimintaprosessien kehittäminen, BD2202 XML-
ohjelmointi. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 60 h luentoja ja ohjattuja harjoituksia, 60 h itsenäisiä ja ohjattuja harjoituksia eri 
työkaluja käyttäen, 15 h harjoitusten purkamista, koe. 

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla verkko-opiskeluympäristössä. 

Arviointiperusteet: Harjoitukset 70 %, koe 30 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan kokonaisuutena verkko-opintoina. Koska kurssiin liittyy koneella tehtävä 
verkkotentti, koetta ei voi uusia/korottaa PKAMKin yleisissä kesätenteissä. 

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

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee nykyaikaisten tietovarastojen (DW) ja business intelligence (BI)-järjestelmien perusteet ja 
merkitysen organisaatioiden toiminnassa.  

2. Opiskelija tuntee BPM:n (business process management), tietovarastoinnin, tiedon jalostamisen business 
intelligence-järjestelmien merkityksen organisaation päätöksenteon ja liiketoimintaprosessien tukena.  

3. Opiskelija osaa arvioida organisaation tietojärjestelmätarpeita tietovarastojen ja bi-järjestelmien näkökulmasta.  
4. Opiskelija on tutustunut jonkin tietovarastointi- ja business intelligence-työkalun käyttöön (esim. Cognos, Microsoft 

Office 2007) ja osaa käyttää DW/BI-järjestelmien perustoimintoja  
5. Opiskelija osaa arvioida käytettävien DW/BI-järjestelmien käyttökelpoisuutta organisaation erilaisiin 

sovelluskohteisiin 

 

 



Keskeinen sisältö:  

1. Johdanto tietovarastoihin ja business intelligence-järjestelmiin.  
2. "on demand"-liiketoiminta, haasteet organisaation tietojärjestelmille.  
3. Liiketoiminnan suorituskyvyn hallinta, BAM-liiketoimintatapahtumien seuranta.  
4. Organisaation arvoketjun ja verkostojen tukeminen.  
5. Datawarehouse-tietovarastointi, datamining, OLAP-perusteet ja OLAP-kuutiot, ad hoc-kyselyt, raportointi, tiedon 

jalostaminen ja analysointi.  
6. Tietolähteiden ja -varastojen integrointi, XML-pohjaiset integrointiratkaisut.  
7. Business Intelligence - liiketoimintaälykkyys  
8. Erilaisia tietovarasto- ja business intelligence-työkaluja (mm. Cognos, SQL Server, Office 2007) 

Edeltävät opinnot: Suositellaan BD2015 Tietohallinto, BD2224 Liiketoimintaprosessien kehittäminen 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 40 h luentoja, 40 h ohjattuja harjoituksia sekä pienryhmissä suoritettavia case-
harjoituksia. 

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla verkko-opiskeluympäristössä. 

Arviointiperusteet: Arvosana muodostuu ohjattujen harjoituksien suorittamisesta ja ratkaisujen esittämisestä ohjaajalle. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi järjestetään kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Koska kurssilla ei ole koetta, kurssin 
tenttiminen ei onnistu yleisinä tenttipäivinä. Uusinta/arvosanan korottaminen tehdään korvaavilla harjoituksilla - sovitaan 
opettajan kanssa. 

BD2233 Sähköisen liiketoiminnan juridiikka, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää oikeuden peruskäsitteistön ja oikeudellisen systematiikan sekä lainsäädännön ja 
hyvien liiketapojen merkityksen sähköisessä liiketoiminnassa. Hän osaa etsiä tietoa opintojakson aihealueesta sekä soveltaa 
oikeusnormeja yrityksen oikeudellisissa asioissa ja toimia oikeussääntöjen mukaan. 

Keskeinen sisältö: Kurssi jakaantuu 5 moduuliin, jotka on suoritettava numerojärjestyksessä. Kunkin moduulin 
oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksyttävästi (vähintään 50 pistettä, maksimi 100 pistettä), ennen kuin opiskelija voi jatkaa 
seuraavan moduulin oppimistehtävien ratkaisemista. Oppimistehtävien palautukselle on asetettu ehdottomat aikarajat, joiden 
ylittäminen johtaa oppimistehtävän hylkäämiseen. 
Moduuli 1 : Yleistä oikeudesta 
Moduuli 2 : Sopimusoikeus  
Moduuli 3 : Markkinointi ja kilpailu  
Moduuli 4 : Kuluttajapalvelusopimukset  
Moduuli 5 : Luottosopimukset  

Edeltävät opinnot: Johdanto elektroniseen liiketoimintaan. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Omatoiminen työskentely ja harjoitukset n. 80 h. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali jaetaan Moodlessa. 
Suositeltavaa (pakollista!) oheislukemista ovat mm. Juha Laine (toim.): Verkkokauppaoikeus, Kalevi Suojanen: Opi oikeutta, 
Tradenomin käsikirja. 

Arviointiperusteet: Jokaiseen moduuliin sisältyy pakollisia oppimistehtäviä. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu 
oppimistehtävistä saatujen pisteiden perusteella: 
< 50 % maksimipisteistä = 0 
50 - 60 % maksimipisteistä = 1 
60 - 70 % maksimipisteistä = 2 
70 - 80 % maksimipisteistä = 3 
80 - 90 % maksimipisteistä = 4 
> 90 % maksimipisteistä = 5 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan itseopiskeluna Moodle-ympäristössä. Kontaktiluentoja ei ole. Opiskelijoiden ja 
ohjaajan välinen kommunikointi tapahtuu Moodlen välityksellä. 



BD2234 Organisaatiosimulointi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee simulointiajattelun perusperiaatteet, erilaisia näkökulmia ja mahdollisuudet kehittämistoiminnassa.  
2. Opiskelija osaa soveltaa simulointiajattelua erilaisten organisaatioiden, toimintoprosessien ja muiden ilmiöiden 

tarkastelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.   
3. Opiskelija osaa käyttää erilaisia simulointijärjestelmiä sekä itsenäisinä järjestelminä että yhteistyössä muiden 

tietojärjestelmien kanssa.  
4. Opiskelija osaa yhdistää erilaisia simulointi- ja päätöksenteon järjestelmiä  

Keskeinen sisältö:  

• Simuloinnin perusteet: perusperiaatteet, kehityshistoria, erilaisia näkökulmia, mahdollisuudet ja haasteet, 
kehityssuuntia  

• Simuloinnin soveltaminen erilaisten ilmiöiden mallintamisessa: erityisesti organisaatioiden toiminnan simulointi  

• Simulointityökalujen ja muiden ohjelmistojen käyttö  

• Simuloinnin hyödyntäminen liiketoiminnan tukemisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä 

Edeltävät opinnot: Johtaminen ja henkilöstöhallinto, Tietohallinto, Liiketoimintaprosessien mallintaminen, Tietojärjestelmät 
ja liiketoimintaprosessit, Tietovarastot ja Business Intelligence-järjestelmät. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja, sovellusesimerkkejä ja ohjattuja harjoituksia, itsenäisiä harjoituksia, koe 
ja koostava loppuharjoitus. 

Oppimateriaali: Luentomateriaali ja muu kurssin verkkoympäristössä jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Koe (1/3), harjoitukset (1/3), koostava loppuharjoitus (1/3) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Koska kurssiin liittyy verkossa 
suoritettava konekoe: kokeen uusiminen/korottaminen ei ole mahdollista ammattikorkeakoulun yleisissä kesätenteissä. 

BD2202 XML-ohjelmointi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija ymmärtää XML (eXtensive Markup Language) -kielen merkityksen erilaisten tietojärjestelmien osa-
alueissa ja järjestelmien välisessä tiedonsiirrossa.  

2. Opiskelija ymmärtää XML-kielen perusrakenteet ja tuntee soveltamisen eri sovelluskohteissa.  
3. Opiskelija osaa laatia XML-kielisiä dokumentteja sekä hallitsee dokumenttien prosessoinnin (mm. määritys, 

muotoilu, transformointi) perusteita. 

Keskeinen sisältö:  

• XML-kielen perusteet, soveltamis- ja käyttökohteita.  

• Dokumentin rakenteen kuvaaminen DTD:tä ja XML Schemaa käyttäen.  

• Dokumentin muotoilu ja muuntaminen XSL:ää käyttäen.  

• XML-liitännäisstandardeja ja sovellusalueita (mm. XPath, XLink, SOAP/WebServices, SOA/BPEL) 

Edeltävät opinnot: ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 40 h, omatoiminen työskentely ja harjoitustehtävien tekeminen 40 h. 

Oppimateriaali: Jaetaan kurssin alussa verkko-opiskeluympäristössä. 

Arviointiperusteet: Opintojaksoon kuuluu tentti sekä harjoitustehtäviä. Arvosana määräytyy molempien perusteella siten, 
että tentin painoarvo on 2/3 ja tehtävien 1/3. 



Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan kokonaisuutena verkko-opintoina. Koska kurssiin liittyy koneella tehtävä 
verkkotentti, koetta ei voi uusia/korottaa PKAMKin yleisissä kesätenteissä. 

BD2203 PHP-ohjelmointi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

• Opiskelija tuntee PHP-kielen perusteet ja kykenee soveltamaan osaamistaan PHP-sovellusten kehittämisessä  

• Opiskelija tuntee ja osaa PHP -kielisten ja MySQL -tietokantaan pohjaavien www-sovellusten suunnittelua, 
toteutusta ja testausta.  

• Opiskelija tuntee ja osaa valita sekä ottaa käyttöön tyypillisimpiä PHP-ohjelmointiympäristöjä (LAMP, WAMP, 
XAMPP, tms.) 

Keskeinen sisältö:  

• LAMP-ohjelmointiympäristöön tutustuminen: PHP-ohjelmointiympäristön palveluiden perusteet ja ympäristön 
asennus.  

• PHP-kielen perusteet, SQL-kielen alkeet, MySQL -tietokantapalvelimen peruskäyttö (sovellusohjelmoijan 
näkökulmasta) sekä tietokantapohjaisten PHP-sovellusten suunnittelu, toteutus ja testaus (PDO)  

• Harjoitustyönä toteutaan www- sovelluksia PHP-kieltä käyttäen.  

• Sovelluksien tietokantana käytetään MySQL -tietokantaa.  

• Optionaalisina osioina Smarty- ja Savant -template-ohjelmointimalli sekä Propel-ORM-persistence-ohjelmointimalli. 

Edeltävät opinnot: BD2200 ja BD2001 tai vastaavat tiedot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yhteisiä luento- ja harjoitustunteja 40 h, omatoiminen työskentely ja 
oppimistehtävien tekeminen 40 h. 

Oppimateriaali: oppimisalustalta löytyvä materiaali, omat harjoitukset, Kirjasto- ja tietopalvelujen tarjoama elektroninen 
aineisto 

Arviointiperusteet: Opintojaksoon kuuluu tentti sekä harjoitustehtäviä. Arvosana määräytyy molempien perusteella siten, 
että tentin painoarvo on 2/3 ja tehtävien 1/3. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan kokonaisuutena verkko-opintoina. Koska kurssiin liittyy koneella tehtävä 
verkkotentti, koetta ei voi uusia/korottaa PKAMKin yleisissä kesätenteissä. 

BD2238 Java-ohjelmointi, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin ja Java-kielen keskeiset käsitteet. 
Opiskelija tuntee Java-kielen perusominaisuudet ja perussovellusrakenteet. 
Opiskelija omaa valmiudet ohjelmakoodin dokumentoimiseen. 

Keskeinen sisältö:  

• Yleiskuva ohjelmoinnista  

• Java-kielellä ohjelmointi  

• Pieni harjoitustyö Java-kielellä (suunnittelu, ohjelmointi, testaus ja dokumentointi)  

Edeltävät opinnot: BD1005 Ohjelmoinnin peruskurssi. 

 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Keskimääräinen opiskelijan työmäärä on 135 tuntia ja se jakautuu: 

• Verkkoluentoihin 

• Itsenäiseen työskentelyyn (oppimateriaaleihin tutustumiseen ja viikkotehtävien tekemiseen) 

Oppimateriaali:  

1. Kosonen, Pekka, Peltomäki, Juha, Silander, Simo: Java 2, Ohjelmoinnin peruskirja, 2005  
2. Wikla, Arto: Ohjelmoinnin perusteet Java-kielellä  
3. Java tutorials (www-sivu)  

Arviointiperusteet: Loppuarviointi koostuu kahdesta osasta, jotka ovat viikkotehtävät ja loppukoe. 

Arviointiasteikko: Erinomainen (5), kiitettävä(4 - 3), tyyydyttävä (2 - 1), hylätty (0). 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi on verkkokurssi.  

1. Opiskeluympäristö: Moodle -ympäristö ja Connect Pro luennot.  
2. Luennot: Connect Pro:n kautta interaktiivisina tai nauhoitettuna.  
3. Vuorovaikutus ja harjoitustehtävät: Opiskelijoiden ja luennoitsijan keskinäinen vuorovaikutus tapahtuu 

Moodlen tarjoamien keskustelufoorumien ja viestintäjärjestelmien välityksellä. Myös viikkotehtävät 
jaetaan ja palautetaan Moodlen kautta. 

Mahdolliset loppukokeen uusinnat tulee neuvotella luennoitsijan kanssa henkilökohtaisesti.  

BD2229 Java-ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee edistyneemmän Java-sovelluskehityksen peruspiirteet, tyypilliset suunnittelunäkökohdat sekä 
teknisten valintojen perusteet  

2. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tietokantapohjaisia Java-sovelluksia (JDBC, ORM)  
3. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa Java-verkkosovelluksia - ja palveluita (Web-sovellukset, Web Services-

palvelut)  
4. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa viestintää ja integrointia tukevia Java-sovelluksia (JMS, SOA)  
5. Opiskelija osaa rakentaa ja yhdistellä edistyneempiä sovellusalueita (tietokanta, verkkopalvelut, 

sovelluskehykset) laajoiksi, joustaviksi ja ylläpidettäviksi sovelluskokonaisuuksiksi.  

Keskeinen sisältö:  

• Kertausta Java-kielen piirteistä edistyneempää sovelluskehitystä varten  

• Java-sovelluskehittimiä (Eclipse, NetBeans, tms.)  

• Java-tietokantaohjelmointi (JDBC, ORM)  

• Java-verkkosovellus ja -palveluohjelmointi (Web-sovellukset, WebServices, JMS, SOA)  

• Java-sovelluskehykset (Struts, Spring, Grails, tms.) 

Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perusteet, SQL-kielen perusteet, HTML/XHTML, XML-ohjelmoinnin perusteet, Java-
ohjelmoinnin peruskurssi 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Itsenäinen ja ohjattu opiskelu, itsenäiset ja ohjatut harjoitukset, koe. 

Oppimateriaali: Kurssin aikana verkkoympäristössä jaettavat materiaalit. 

Arviointiperusteet: Harjoitukset (1/3), koe (1/3), koostava loppuharjoitus (1/3) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Koska kurssin koe on koneella tehtävä verkkotentti, ei koetta voi 
uusia/korottaa kesätenteissä.  



BD2223 J2ME Java-mobiiliohjelmointi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu Java-mobiisovelluskehitykseen J2ME-ympäristön avulla. Kurssin tavoitteena on 
johdattaa opiskelijat Java-kielen käyttöön J2ME-ympäristön mukaisessa mobiiliohjelmoinissa. Opiskelija osaa toteuttaa omia, 
toimivia, hyvin suunniteltuja ja käyttökelpoisia sovelluksia Java-yhtensopivia mobiililaitteita varten. 

Keskeinen sisältö: Kurssilla käydään läpi Java-mobiiliohjelmointiin ja etenkin J2ME-ympäristöön liittyvät aihealueet. Johdatus 
mobiilohjelmointiin, Javan käyttö mobiiliohelmoinnissa. Mobiilisovellusten historiaa, tätäpäivää ja tulevaisuutta. Sovellusten 
toteuttamisen perusteet. MIDP-profiilit ja MIDlet-sovellusluokka, sovellusten rakenne. J2ME-sovelluskehittimet. J2ME-
ohjelmointiympäristöt. Erilaisten sovellusten toteuttaminen. Kehittyneemmät J2ME-sovellukset (mm. tietoliikennesovellukset, 
peliohjelmointi, J2ME ja WebServices) 

Edeltävät opinnot: Java-ohjelmoinnin perusteet 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 h verkko-opiskelua sekä harjoituksien tekemistä. 

Oppimateriaali: Opiskelumateriaalina käytetään kurssin opettajan tuottamaa, verkko-opetukseen ja itsenäiseen 
työskentelyyn tarkoitettua oppimateriaalia. Lisäksi kurssilla esitellään erilaisia Java-mobiiliohjelmointi-aiheisia kirjoja, 
artikkeleita, web-sivuja ja muita resursseja, joita voi käyttää opiskelun tukena. 

Arviointiperusteet: 50 % verkkotentti, 50 % harjoitustyö. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. 

BD2015 Tietohallinto, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonaiskuvan nykyaikaisen, tietotekniikkaa tehokkaasti hyödyntävän yrityksen 
tietohallinnosta, systeemityöstä sekä yrityksen laite- ja ohjelmistohankinnoista. Tavoitteena on, että opiskelija oivaltaa 
sähköisen liiketoiminnan ratkaisujen mahdollisuudet organisaatiossa ja kyvyn nähdä tietojenkäsittely ja tietojärjestelmien 
kehittäminen osana yrityksen kehittämistoimintaa. 

Keskeinen sisältö:  

• Organisaation toimintojen kuvaus kokonaiskuvan saamiseksi 

• Strategisen suunnittelumallin käyttö kehittämisohjelmien löytämiseksi 

• Systeemityö tasot ja vaiheet 

• Tietohallintotehtävien rooliin valmentaminen 

• Kokonaiskuva sähköinen liiketoimintnan ja – asioinnin mahdollisuuksista 

• Tutustumisia kaupallisiin ja ilmaisiin yrityssovelluksiin 

• Yritysvierailu 

Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perusopinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: ohjattu lähiopiskelu 40 h, itsenäinen opiskelu 70 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali: Kirja: Kuivalahti, Yrityksen tietohallinto ja systeemityö. Opintojaksolla jaettava ja oppimisympäristöstä 
löytyvä aineisto 

Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja 

Arviointiasteikko: 1-5 

Opetuskieli: suomi 

 



BD2007 Yritys- ja sopimusoikeus, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää oikeuden peruskäsitteistön ja oikeudellisen systematiikan sekä lainsäädännön ja 
hyvien liiketapojen merkityksen yrityksen toiminnassa.  
Hän osaa etsiä tietoa opintojakson aihealueesta sekä soveltaa oikeusnormeja yrityksen oikeudellisissa asioissa ja toimia 
oikeussääntöjen mukaan. Opiskelija tuntee erilaiset IT-sopimustyypit. 

Keskeinen sisältö: Kurssi jakaantuu 10 moduuliin, jotka on suoritettava numerojärjestyksessä. Kunkin moduulin 
oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksyttävästi (vähintään 50 pistettä, maksimi 100 pistettä), ennen kuin opiskelija voi jatkaa 
seuraavan moduulin oppimistehtävien ratkaisemista. Oppimistehtävien palautukselle on asetettu ehdottomat aikarajat, joiden 
ylittäminen johtaa oppimistehtävän hylkäämiseen. 
Moduuli 1 : Yleistä oikeudesta 
Moduuli 2 : Yhtiömuodot  
Moduuli 3 : Sopimusoikeus  
Moduuli 4 : Markkinointi ja kilpailu  
Moduuli 5 : Irtaimen kauppa ja kuluttajapalvelusopimukset  
Moduuli 6 : Luottosopimukset  
Moduuli 7 : Asunnon ja toimitilojen hankinta 
Moduuli 8 : Työoikeus 
Moduuli 9 : Lainkäyttö ja täytäntöönpano  
Moduuli 10 : IT-juridiikka 

Edeltävät opinnot: Yhteiset perusopinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Omatoiminen työskentely ja harjoitukset n. 160 h. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali jaetaan Moodlessa. 
Suositeltavaa (pakollista!) oheislukemista ovat mm. Heikki Kivelä ja Reijo Nordell: Yrittäjän oikeutta,  
Juha Ojajärvi ja Silja Vainio: Ammattikorkeakoulun juridiikka I-II, Kalevi Suojanen: Opi oikeutta, Tradenomin käsikirja. 
Pekka Takki: IT-sopimukset käytännössä. 

Arviointiperusteet: Jokaiseen moduuliin sisältyy pakollisia oppimistehtäviä. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu 
oppimistehtävistä saatujen pisteiden perusteella: 
< 50 % maksimipisteistä = 0 
50 - 60 % maksimipisteistä = 1 
60 - 70 % maksimipisteistä = 2 
70 - 80 % maksimipisteistä = 3 
80 - 90 % maksimipisteistä = 4 
> 90 % maksimipisteistä = 5 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan itseopiskeluna Moodle-ympäristössä. Kontaktiluentoja ei ole. Opiskelijoiden ja 
ohjaajan välinen kommunikointi tapahtuu Moodlen välityksellä. 

BD2236 Virtuaaliorganisaatiot, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee virtuaaliorganisaatioiden keskeisimmät piirteet, toimintatavat, haasteet ja mahdollisuudet sekä 
erot perinteisiin organisaatiomalleihin  

2. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisissa organisaatioissa olevia virtuaaliorganisaatioita sekä virtuaaliorganisaatio-
ajattelusta organisaatioiden toiminnan osia.   

3. Opiskelija osaa tunnistaa, mallintaa ja arvioida virtuaaliorganisaatioille tyypillisiä toimintaprosesseja.  
4. Opiskelija osaa toimia sekä yksilönä että yhteisöllisesti ja luovasti, tehokkasti ja tuloksellisesti 

virtuaaliorganisaatioissa 
5. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa virtuaaliorganisaatioihin liittyviä johtamisen ja kehittämisen menetelmiä  
6. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää erilaisia virtuaaliorganisaatioissa sovellettavia tietojärjestelmiä, -palveluita ja -

ympäristöjä.  

 

 

 



Keskeinen sisältö:  

• Virtuaaliorganisaatioiden perusteet, mahdollisuudet ja haasteet  

• Esimerkkejä virtuaaliorganisaatioissa: mm. modernit t&k- ja tuotantoympäristöt, virtuaalipalveluliiketoiminta  

• Virtuaaliorganisaatiot vs. traditionaaliset organisaatiomallit, adhoc-organisoituminen  

• Luova mutta tuloksellinen toiminta virtuaaliorganisaatioissa: yksilön ja yhteisön näkökulmia  

• Virtuaaliorganisaatiot ja liiketoimintaprosessit: tunnistaminen, kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen  

• Virtuaaliorganisaatioissa sovellettavia tietojärjestelmiä ja muita ICT-ratkaisuja  

• Virtuaaliorganisaatioiden johtamisen erityispiirteet  

• Virtuaaliorganisaatioiden kehityssuuntia 

Edeltävät opinnot: Johtaminen ja henkilöstöhallinta, Projektinhallinta. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja ohjattua oppimista, itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä harjoitustehtäviä 
(virtuaaliorganisaatioissa toiminen). Koe ja koostava loppuharjoitus. 

Oppimateriaali: Luentomateriaali ja muu verkossa jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Koe (1/4), itsenäiset harjoitustehtävät (1/4), ryhmätyö (2/4) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan kokonaisuutenaan verkko-opintoina sekä erilaisissa virtuaaliympäristöissä. 

BD2239 Talouden suunnittelu ja johtaminen, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää ulkoisen laskentatoimen (kirjanpito) ja johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen lyhyen ja pitkän 
tähtäyksen suunnittelun tukena. Hän ymmärtää kirjanpitolainsäädännön merkityksen ja kahdenkertaisen kirjanpidon idean. 
Hän ymmärtää yrityksen tilikauden tuloksen muodostumisen perusteet, arvonlisäverotuksen perusteet sekä tilintarkastuksen 
merkityksen. Hän osaa tilinpäätösasiakirjojen pohjalta arvioida yrityksen kasvua, kannattavuutta, maksuvalmiutta ja 
vakavaraisuutta. Hän osaa selvittää tuotteen tai palvelun kustannukset ja hinnoitella sen. Hän ymmärtää budjetoinnin 
merkityksen. Hän osaa arvioida investoinnin kannattavuutta. Hän osaa hankkia aihealueeseen liittyviä lisätietoja sekä 
hyödyntää tilitoimistojen palveluita. 

Keskeinen sisältö: Yrityksen/laitoksen talouden ja toiminnan strategisen suunnittelun keskeiset kysymykset. Laskentatoimi 
suunnittelun ja johtamisen tukena. Kirjanpidon merkitys yrityksen laskentatoimen kokonaisuudessa, kirjanpidon järjestäminen 
yrityksessä, kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteet. Tilinpäätöstietojen tulkinta. Kustannuslaskenta, hinnoittelu, budjetointi, 
investointien suunnittelu ja kannattavuus. 

Edeltävät opinnot: CI1001 Yritys- ja projektitoiminta 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu opiskelu 68 h, itsenäinen työskentely 67 h, yhteensä 135 h. 

Oppimateriaali:  

1) Tomperi, S.: Käytännön kirjanpito. Edita. Uusi tai uudehko painos. 
2) Yritystutkimusneuvottelukunta ry 2005. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus.  
3) JOKO Alhola, K. & Lauslahti, S. Laskentatoimi ja kannattavuuden hallinta. WSOY. Uusin tai uudehko painos. TAI Neilimo, K. 
& Uusi-Rauva E. Johdon laskentatoimi. Edita. Uusin tai uudehko painos.   
4) Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

 



BD2206 Verkkomultimedia - Flash, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimmät verkkomultimedian tuottamisen tekniikat. 
Opiskelija osaa hyödyntää ääntä, kuvaa ja animaatiota verkkosisällön yhtenä osana. 
Opiskelija osaa käyttää  Flash:iä vuorovaikutteisen multimedian tuottamiseksi verkkoon. 

Keskeinen sisältö:  

• Erilaiset verkkomultimedian tuottamistavat  

• Macromedia Flash:in perusteet  

• Actionscriptin alkeet  

• Gif-animaatiot 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Keskimääräinen opiskelijan työmäärä on 108 tuntia ja se jakautuu: 

• Verkkoluentoihin 

• Itsenäiseen työskentelyyn (oppimateriaaleihin tutustumiseen ja viikkotehtävien tekemiseen) 

Oppimateriaali:  

1. Blake, Bonnie & Sahlin, Doug: How to Do Everything with Flash 8, 2005. (Luettavissa Ebraryn kautta)  
2. Muu luennoitsijan osoittama materiaali. (toimitetaan kurssin aikana) 

Arviointiperusteet: Loppuarviointi koostuu kahdesta osasta, jotka ovat viikkotehtävät ja loppukoe. 

Arviointiasteikko: Erinomainen (5), kiitettävä(4 - 3), tyyydyttävä (2 - 1), hylätty (0). 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi on verkkokurssi.  

1. Opiskeluympäristö: Moodle -ympäristö ja Connect Pro luennot.  
2. Luennot:  Connect Pro:n kautta interaktiivisina tai nauhoitettuna.  
3. Vuorovaikutus ja harjoitustehtävät: Opiskelijoiden ja luennoitsijan keskinäinen vuorovaikutus tapahtuu Moodlen 

tarjoamien keskustelufoorumien ja viestintäjärjestelmien välityksellä. Myös viikkotehtävät jaetaan ja palautetaan 
Moodlen kautta. 

Mahdolliset loppukokeen uusinnat tulee neuvotella luennoitsijan kanssa henkilökohtaisesti.  

BD2237 Flash-jatkokurssi, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yksinkertaisen pelin toteutusprosessin eri vaiheet. 
Opiskelija osaa ActionScriptin perusteet ja pystyy toteuttamaan yksinkertaisen pelin toiminnallisuuden sen avulla. 
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia peliprojekteja Flash:in avulla. 

Keskeinen sisältö:  

• Flashin hyödyntäminen peliohjelmoinnissa 

• ActionScriptin perusteet  

• Yksinkertaisen Flash-pelin toteuttaminen 

Edeltävät opinnot: BD2206 Verkkomultimedia - Flash, 4 op 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Keskimääräinen opiskelijan työmäärä on 108 tuntia ja se jakautuu: 

• Verkkoluentoihin 

• Itsenäiseen työskentelyyn (oppimateriaaleihin tutustumiseen ja peliprojektin toteuttamiseen) 



Oppimateriaali:  

1. Prayaga, Lakshmi && Suri, Hamsa: Beginning Game Programming with Flash, 2007. (Luettavissa Ebraryn 
kautta)  

2. Muu luennoitsijan osoittama materiaali. (toimitetaan kurssin aikana) 

Arviointiperusteet: Loppuarviointi suoritetaan toteutettavan Flash-pelin perusteella. 

Arviointiasteikko: Erinomainen (5), kiitettävä (4 - 3), tyyydyttävä (2 - 1), hylätty (0). 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi on verkkokurssi.  

1. Opiskeluympäristö: Moodle -ympäristö ja Connect Pro luennot.  
2. Luennot: Connect Pro:n kautta interaktiivisina tai nauhoitettuna.  
3. Vuorovaikutus ja harjoitustehtävät: Opiskelijoiden ja luennoitsijan keskinäinen vuorovaikutus tapahtuu Moodlen 

tarjoamien keskustelufoorumien ja viestintäjärjestelmien välityksellä.  

Mahdolliset loppukokeen uusinnat tulee neuvotella luennoitsijan kanssa henkilökohtaisesti.  
 

BD2205 Kuvankäsittely ja käyttö www-dokumenteissa, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija osaa digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet.  
2. Opiskelija tunnistaa erilaiset kuvien tallennusmuodot ja osaa valita niistä sopivat verkkoon ja osaa vertailla 

eri tallennusmuotojen käytettävyyttä.  
3. Opiskelija osaa tehdä pienimuotoisia animaatioita.  
4. Opiskelija osaa tehdä kuvakarttoja. 

Keskeinen sisältö:  

• kuvan suurennus ohjelmallisesti  

• kuvien yhdistäminen  

• kuvien läpinäkyvyys  

• tasojen hyödyntäminen  

• maskit  

• mustavalkoisen ja värikuvan muokkaus  

• animaatiot  

• kuvakartat 

Edeltävät opinnot: osaamista käyttöliittymien suunnittelusta sekä HTML/XHTML-kielestä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 tuntia omaehtoista työskentelyä 

Oppimateriaali: oppimisympäristöstä löytyvä materiaali, harjoitukset, Kirjasto- ja tietopalveluiden tarjoama elektroninen 
aineisto 

Arviointiperusteet: oppimistehtävistä koostuva portfolio, joka työstetään www-sivustoksi 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. 

 



BD2208 Käytettävyyden perusteet, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee käytettävyyden periaatteet sekä sisällöllisesti että ulkoisten asioiden näkökulmasta.  
2. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää tuotteen (esim. sovellus, www-sivusto) sisällön, sen jäsentämisen, 

toiminnallisuuden ja ulkoasun käytettävyyttä. 

Keskeinen sisältö:  

Käytettävyyden määritelmä, käytettävyys <> käyttöliittymä; Käytettävyyden asema suunnitteluprosessissa teoriassa ja 
käytännössä;  Suunnittelumenetelmiä; Sisällön suunnittelu; Ulkoasun suunnittelu; Ihmisestä tiedonkäsittelijänä; 
Käytettävyyden testaus- ja arviointimenetelmiä  

Edeltävät opinnot: osaamista HTML-kielestä / www-sivujen tekemisestä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 120 tuntia omaehtoista työskentelyä 

Oppimateriaali: oppimisympäristöstä löytyvä materiaali ja harjoitukset, Kirjasto- ja tietopalveluiden tarjoama elektroninen 
aineisto 

Arviointiperusteet: Arvosana muodostuu tehtävien tekemisestä sekä niihin liittyvästä pohdintaosuudesta (60%) sekä 
esseestä (40 %) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. 

BD2208E Basics of Usability, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Students know the principles of usability and are able to assess and develop the usability of an 
application. 

Keskeinen sisältö:- definition of usability, usability vs. interface 
- position of usability in the planning process 
- planning methods 
- human data processing 
- testing and evaluation methods 

Edeltävät opinnot: some knowledge about html or web-page design 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: As an average, the course demands 9-10 hours of individual weekly work (approx. 
100 hours total / whole course) 

Oppimateriaali: Delivered during the course. 

Arviointiperusteet: The final Assesment consists of three different assignments:  

• Smaller exercises during the course (40 %) 

•  Essay (60 %) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: The course is implemented online. 



BD2222 Mobile Internet, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu mobiilin Internetin käsitteisiin, ominaisuuksiin, mobiilipalveluiden toteutuksessa 
käytettyihin keskeisiin tekniikoihin ja mobiilin Internetin kehitysnäkymiin. Opiskelija tuntee mobiilipalveluiden 
toteutusperiaatteet WAP-ympäristössä WML- ja XHTML-kieliä käyttäen. 

Keskeinen sisältö: Kurssilla käydään läpi mobiiliin internetin liittyviä keskeiset aihealueet: Internetin nykytilaa (langallista, 
langatonta, mobiilia), Internetin lisäarvopalveluista, johdatus mobiiliin Internetiin, Mobiilin Internetin kehitys ja sukupolvet, 
mitä ovat mobiililaitteet ja mobiilisovellukset? Mobiilit multimediapalvelut, MMS, mobiilipalveluita Internetissä, esim. mobiili-tv-
palvelut, sisällön tuottaminen langattomille laitteille, WAP (Wireless Application Protocol), mobliilisivustojen ja palveluiden 
toteutus WML- ja XHTML-kielien avulla. Mobiilipalvelinsovellukset. Mobiilin Internetin ongelmia, etuja sekä kehitysnäkymiä. 
Lisäksi opiskelijat voivat itse ehdottaa sisältöjä, joita kurssilla voidaan käydä läpi, esim. erilaiset mobiiliohjelmontitympäristöt 
(esim. Microsoft .NET mobiilipalveluiden luomisessa, Java-kielen rooli mobiilsovelluksissa, mobiilin multimedian 
mahdollisuudet, multimediaviestit, yms.). 

Edeltävät opinnot: HTML/XHTML 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 h verkko-opiskelua ja harjotuksia, 2 h verkkotentti. 

Oppimateriaali: Opiskelumateriaalina käytetään kurssin opettajan tuottamaa, verkko-opetukseen ja itsenäiseen 
työskentelyyn tarkoitettua oppimateriaalia. Lisäksi kurssilla tutustutaan lukusiin www- ja wap-sivustoihin opiskelun 
tukemiseksi. Lisäksi opiskelijat voivat itse esittää aiheita, joita kurssilla voidaan keskittyä opiskelemaan ja joihin opiskelija voi 
harjoitustöissä suunnata työpanostaan. 

Arviointiperusteet: 50 % koe, 50 % loppuharjoitustyö. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. 

BD2607 Proseduraalinen ohjelmointi, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

• Oppia ymmärtämään proseduraalisen ohjelman rakenteet  

• Oppia ymmärtämään muistin käsittely C- ja Java-kielissä  

• Oppia laatimaan itsenäisesti pieniä ohjelmia  

Keskeinen sisältö: Proseduraalinen ohjelmointiparadigma ja C-kieli. Dynaaminen muistinvaraus ja osoitinten käyttö. Kurssilla 
laaditaan yksinkertaisia C-ohjelmia ja tutustutaan käsikirjojen rakenteeseen ja esitystapaan. Harjoitustyön oltava hyväksytty 
ennen kuulusteluun osallistumista.  

Kurssin sisältö 

• Proseduraalisen ohjelmakielen perusrakenteet, toteutusvälineenä C-kieli  

• Aliohjelmat; sijoitus-, ehto-, toisto-, jne lauseet; lausekkeet  

• Osoittimet ja dynaamiset tietorakenteet  

• Stardardikirjastojen tärkeimmät rutiinit (syöte, tulostus, merkkijonot)  

Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin peruskurssi. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Omatoiminen työskentely ja harjoitustehtävien tekeminen n. 100h. 

Oppimateriaali: Verkkomateriaali 
 
Kernighan & Ritchie: The C Programming Language, 2nd edition. 

 



Arviointiperusteet: * Viikottaiset harjoitustehtävät, 
* Harjoitustyö, 
* Aktiivisuus, 
* Lopputentti 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssin toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

Kurssi suoritetaan verkkokurssina.  

Kurssin aikana opiskelija käy läpi jokaiselle viikolle erikseen määritellyn materiaalin itsenäisesti sekä itse tarpeelliseksi 
kokemansa lisämateriaalin. Tämän perusteella ratkaistaan vaihteleva määrä viikottaisia harjoitustehtäviä jotka palautetaan 
tarkistattavaksi. Osasta tehtävistä annetaan opiskelijalle sanallinen palaute, erityisesti silloin, kun ratkaisussa on selviä 
puutteita tai ongelmia. Lisäksi joka viikon tehtävistä julkaistaan kommentoidut mallivastaukset.  

• Jokainen tehtävä palautetaan erikseen sähköpostilla kurssin sähköpostiosoitteeseen  

• Palautuksen sähköpostiviestin otsikon tulee noudattaa merkilleen annettua määritelmää  

• Palautuksen tulee sisältää vain c-koodia (ellei erikseen mainita)  

• Jokaisesta tehtävästä annetaan sanallinen itsearviointi sekä arvio tehtävän vaikeustasosta (hyvin helppo, helppo, 
normaali, vaikea, hyvin vaikea). 

Koska ohjelmointi on ennenkaikkea opittu taito, on tärkeää, että kurssin osallistujat ohjelmoivat koko kurssin ajan myös muita 
tehtäviä kuin annettuja viikottaisia harjoitustehtäviä. Tätä varten kurssin materiaalissa on vinkkejä, joiden avulla ohjelmointia 
voi harjoitella. Kuitenkin myös oma aktiivisuus on tärkeää ja sen vuoksi onkin hyvä jatkuvasti tehdä erilaisia pieniä ohjelmia ja 
kokeilla kurssilla läpikäytäviä asioita. Ohjelmointi on tietojenkäsittelytieteilijän käsityötaito jota oppii vain tekemällä.  

Kurssin aikana jokainen opiskelija suorittaa harjoitustyön, joka tulee palauttaa (ja olla hyväksytty) ennen kurssin 
loppukokeeseen osallistumista. Tämän vuoksi harjoitustyön tekeminen pitää aloittaa riittävän ajoissa. Viimeinen 
palautuspäivämäärä sekä ohjaustilaisuudet ilmoitetaan harjoitustöitä jaettaessa.  

BD2601 Diskreetit rakenteet, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Kurssi johdattaa niihin tiedon esitysmuotoihin, joita tarvitaan tiedon esittämiseksi tietokoneen käsittelyn 
mahdollistamiseksi. Tällaisia ovat mm. graafit. Kurssilla käsitellään myös johdatus logiikkaan ja eräitä diskreetin matematiikan 
perusasioita. 

Keskeinen sisältö: Propositiologiikkaa 

Boolen algebraa Joukko-oppia Predikaattilogiikkaa Relaatio Induktio Rekursio Verkkoteoriaa Lukujärjestelmät  

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 32 h, harjoitukset 16 h, omatoiminen työskentely 32 h 

Oppimateriaali: Kurssin luennot pohjautuvat jonkin verran kirjaan  
 
Grassmann, Tremblay: Logic and discrete mathematics :  
     a computer science perspective 
Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, 1996 
        
Osaan kurssia (logiikka, joukot, induktio, rekursio) sopii kirja 
 
Merikoski, Virtanen, Koivisto: Johdatus diskreettiin metematiikkaan. 
WSOY, Porvoo 2004 
 
Loogiikan perusteita voi opiskella seuraavista 
 
H. Salminen, J. Väänänen: Johdatus logiikkaan.  
Gaudeamus, Saarijärvi 2002  
 
L. Kurittu: Johdatus logiikkaan. 
Jyväskylän yliopisto, matematiikan laitos, Jyväskylä 2000 
 
S. Miettinen: Logiikan perusteet. 
Gaudeamus 



Arviointiperusteet: Kaksi välikoetta. 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssin toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

BD2602 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakso on johdatus ihmisen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen ja käyttäjäkeskeiseen 
suunnitteluun. 

Keskeinen sisältö: Kurssilla käsitellään  

• vuorovaikutussuunnittelun peruskäsitteitä  

• erilaisia vuorovaikutustapoja ja -välineitä  

• vuorovaikutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa käytettäviä menetelmiä  

• graafisten käyttöliittymien suunnittelun perusteita 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Vaikka tavanomaisia luentoja ja demotilaisuuksia ei ole, kurssin materiaalin 
omaksuminen ja tehtävien tekeminen vaatii työtä. Itsenäiseen opiskeluun ja kurssiin liittyvien tehtävien tekemiseen on hyvä 
varata ainakin 10 h / viikko (kurssin laajuus on 4 op = n. 100 tuntia). 

Oppimateriaali: Kaikki kurssin suorittamiseen tarvittava materiaali, ohjeet, aikataulu ja uutiset löytyvät Moodlesta, jota 
päivitetään viikoittain kurssin edetessä. 
Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:  

• Tietojenkäsittelijän etiikka  
o ACM Code of Ethics and Professional Conduct (ACM Council, 1992)  
o Tietotekniikan ammattilaisen eettinen ohjeisto (Tietotekniikan liitto, 2002)  

• Ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus  
o Norman, Donald A. Miten avata mahdottomia ovia? (The Psychology / Design of Everyday Things). Weilin + 

Göös, 1991.  
o Shneiderman, Ben & Plaisant, Catherine. Designing the User Interface. Pearson / Addison Wesley, 2005.  

Arviointiperusteet: Kurssista saatavaan arvosanaan vaikuttavat lopputentti, kurssin aikana tehdyt harjoitustehtävät sekä 
pakolliset harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssin toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opetuksena. 
Paikkaan sidottua kontaktiopetusta ei ole. Kurssi pidetään kuitenkin tietyssä aikataulussa siten, että jokaisella viikolla 
julkaistaan uutta materiaalia ja tehtäviä. Kurssi sisältää itsenäisesti opiskeltavan materiaalin lisäksi viikottaisia 
harjoitustehtäviä ja pienimuotoisia pakollisia harjoitustöitä. Kurssialustana on Moodle.Kurssin lopuksi järjestetään tentti. 

BD2603 Laskennan teoria, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Kurssin sisältö: 

• tutustuminen kolmeen laskennan malliin (äärellinen automaatti, pinoautomaatti ja Turingin kone)  

• ongelman ratkeavuuden ja vaikeuden arviointi 

Keskeinen sisältö:  

 



Kurssin sisältö: 

• tutustuminen kolmeen laskennan malliin (äärellinen automaatti, pinoautomaatti ja Turingin kone)  

• ongelman ratkeavuuden ja vaikeuden arviointi 

Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin peruskurssi, Diskreetit rakenteet. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kurssiin kuuluu luentoja 32 tuntia, harjoituksia 16 tuntia ja omatoimista 
työskentelyä n. 50 tuntia. 

Oppimateriaali:  

Kirjallisuus: 

• Hämäläinen Wilhelmiina: Hauskaa ja havainnollista laskennan teoriaa, luentomoniste.  

• Sipser, M: Introduction of teory of computation, Addison-Wesley, 2001  
• Lewis, H.R. & Papadimitriou, C.H. Elements of the Theory of Computation, Second Edition, Prentice-Hall, 1998  

• Hopcroft, J.E., Motwani, R., Ulman, J.D. Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Addison-
Wesley, 2001  

• Kinber, E. & Smith, C. Theory of Computing. A Gentle Introduction. Prentice Hall, 2001 

Arviointiperusteet: Kurssin voi suorittaa kahden kertauskuulustelun avulla, jos tekee ainakin kolmanneksen harjoituksista. 
Kurssin läpäisyyn vaaditaan 50 % kurssin kokonaispistemäärästä. Harjoitustehtävistä saa kertauskuulusteluun lisäpisteitä, 
maksimissaan 10 % kurssin maksimipistemäärästä. 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

BD2604 Tietorakenteet ja algoritmit 1, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Kurssin tavoitteena on nostaa ohjelmien ja ohjelmoijien abstraktiotasoa. Johdatus algoritmien vaativuuteen. 
Tietojenkäsittelyssä tavallisimmin käytetyt tietorakenteet ja niiden hyödyntäminen. Tietorakenteiden käyttäminen ja 
toteuttaminen Java-kielellä. 

Keskeinen sisältö:  

- Analyysin perusteet: (6h) 
  * algoritmien suunnittelu ja toteutusperiaatteista 
  * asymptoottinen aika- ja tilavaativuusanalyysi 
  * paras, keskimääräinen, pahin tapaus 
  * O, o, Omega, theta 
  * kompleksisuusluokat 
  * aika vs. tila 
 
- Perustietorakenteet: (14h) 
  * koteloinnin periaate, toteutustavat 
  * lista sukulaisineen 
  * puut 
  * verkot (kevyesti) 
  * joukot 
  * oikean tietorakenteen valinta 
 
- Perustietorakenteiden toteuttaminen (6h) 
 
- Perusalgoritmeja: (6h) 
  * järjestämisalgoritmit (selection, insertion, 
    quicksort, heapsort, mergesort) aikavaativuuksineen 
  * hajautus + törmäyksen välttämisstrategiat 
  * binäärihakupuut 

Edeltävät opinnot:  
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 Kohtuullinen ohjelmointitaito Javalla.  
 Kyky ratkoa yksinkertaisia matemaattisia lauseita ja lausekkeita.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 32 t, Harjoitukset 16 t, omatoiminen työskentely 80 h 

Oppimateriaali: Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to Algorithms, Weiss: Data Structures and Algorithm Analysis in 
Java. 

Arviointiperusteet:  

• 1/3 harjoitustehtävistä vaaditaan 2. välikokeeseen osallistumiseksi.  

•  bonusta harjoitustehtävistä välikokeiden kautta suorittaville. Eli bonukset lasketaan vain vähimmäisosan 
ylittävältä osuudelta. Bonukset lasketaan tarkasti, ei siis mitään pyöristyksiä puoleen tai kokonaiseen pisteeseen.  

• Harjoitusbonuksia jaetaan vain harjoituksissa läsnäolijoille, niitä ei siis saa lähettämällä ratkaisuja etukäteen 
sähköpostilla tms olipa syy mikä tahansa. Muutamalta harjoituskerralta poissaolon pisteet eivät ole ratkaisevia 
kurssin läpäisyn kannalta, jollei pääse useimpiin harjoituksiin, niin yleinen kuulustelu on oikea ratkaisu. Oppimisen 
(ja kurssin läpäisyn) kannalta on tärkeintä tehdä tehtäviä, arvosana määräytyy kokeiden perusteella.  

• 50 % = 1, 60 % = 2, 70 % = 3, 80 % = 4 ja 90 % = 5  

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

BD2605 Tietorakenteet ja algoritmit 2, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Nostaa ohjelmien ja ohjelmoijien abstraktiotasoa edelleen! Keskimääräinen aikavaativuus, 
aikavaativuuksien alarajojen todistaminen. Algoritmisuunnittelustrategiat. Verkko abstraktina tietotyyppinä ja 
verkkoalgoritmit. Ulkoisen muistin käytön analysointi. Joukon totetuttaminen hakupuilla ja hajautuksella. 

Keskeinen sisältö:  

•  Analyysin perusteet (kertausta, jatkoa): 5 t  

• kertaluokkien, aikavaativuuden laskemisen kertaus  
• empiirinen tehokkuuden mittaus  

• rekursiorelaatiot rekursiivisten alg. analyysissa  

• tasoitettu vaativuus  

• aikavaativuuden alarajan todistaminen  

•  Strategiat: 4-6 t  

• BF  
• ahne  

• hajoita ja hallitse  

• peruutus  

• branch and bound  

• heuristiikat  

• mjono-alg.  

• dynaaminen ohjelmointi  

• numeerinen approksimointi (matemaattiset ongelmat) (johdatus)  

•  Kehittyneemmät tietorakenteet 4  

• Verkot  
• B-puut  

•  Perusalgoritmeja: 5  

• leveys- ja syvyyssuunt. haku  
• lyhin polku (Dijkstra ja Floyd)  



• transitiivinen sulkeuma  

• minimaalinen verkon virittävä puu (Prim ja Kruskal)  

• topologinen järjestys  

•  Ulkoisen muistin algoritmit 1-2  
•  Muuta (valinnaista) 0-2  

• online ja offline alg.  
• hahmontunnistus  

• satunnaisalg.  

• kombinatorinen optimointi  

Edeltävät opinnot:  

Tietorakenteet ja algoritmit 1. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 26 t, Harjoitukset 14 t, omatoiminen työskentely 70 t. 

Oppimateriaali: Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to Algorithms, Weiss: Data Structures and Algorithm Analysis in 
Java. 

Arviointiperusteet:  

• Harjoitustehtäviä ja pakollisia X-tehtäviä.  

• 1/3 tavallisista demoista tehtävä, harjoitusbonukset lasketaan 1/3 ylittävältä osalta.  

• X-tehtävät ovat pakollisia. Vaikutus koko kurssin arvosteluun n. 40 %.  

• Harjoitusbonuksia jaetaan vain harjoituksissa läsnäolijoille, niitä ei siis saa lähettämällä lähettämällä ratkaisuja 
etukäteen sähköpostilla tms olipa syy mikä tahansa. Muutamalta harjoituskerralta poissaolon pisteet eivät ole 
ratkaisevia kurssin läpäisyn kannalta, jollei pääse useimpiin harjoituksiin, niin yleinen kuulustelu on oikea ratkaisu. 
Oppimisen (ja kurssin läpäisyn) kannalta on tärkeintä tehdä tehtäviä, arvosana määräytyy kokeiden perusteella.  

• 50 % = 1, 60% = 2, 70% = 3, 80% = 4, 90% = 5.  

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

BD2606 Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Johdatus hajautettujen verkkopohjaisten järjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hajautetut 
algoritmit. Johdatus tietoliikenteeseen ohjelmallisella tasolla. Samanaikaisuuden hallinta. 

Keskeinen sisältö:  

• Hajautetun järjestelmän perusrajoitteet ja mahdollisuudet 5 tuntia  
o tavoitteet  
o asiakas-palvelin  
o vertaisverkko  
o samanaikaisuus  
o tietoturva  

• Hajautetut algoritmit 4  
o hajautettu päätös ja valinta  
o vian havaitseminen  
o vikasietoisuus  

• Samanaikaisuuden hallinta 8  
o säikeet, prosessit  
o lukot  
o keskeytykset, signaalit  
o päättymisen, lukkiuman havaitseminen  
o loogiset kellot  

• Web-järjestelmä hajautettuna järjestelmänä 4  
o http  
o skriptit  



• Tietoliikenteen perusteet (ei rautatasolla) 4  
o OSI  
o IP  
o socketit  

• Etäkutsut 3  
o JavaRMI  
o CORBA  

• Langattomat verkot 2  
o peruserot kiinteän linjan verkkoihin  
o protokollat, tekniikat  
o "päivän aihe"  

• Verkon hallinta 2  

• Rinnakkaisohjelmointi 4  
o usean prosessin käyttö yhteen laskennalliseen ongelmaan  
o rinnakkaistietokoneet  

Edeltävät opinnot: Tietorakenteet ja algoritmit 1. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

                    Viikottain /Yhteensä  
Luentoja                  4    32  
Kertaus                    2   16  
Harjoitukset             2    16  
Valmistautuminen     7    56  
Tentit                             4  
Valmistautuminen           9  
Yhteensä(t)     16,63      133  

Oppimateriaali:  

•  Tanenbaum, van Steen: Distributed Systems, principles and paradigms  
•  Coulouris, Dollimore, Kindberg: Distributed Systems, concepts and design  
•  Bacon: Concurrent systems  
•  Luentomoniste  

Arviointiperusteet:  

• 2 välikoetta, harjoitustehtävistä bonusta max 15% ylimääräsistä 1/3:n ylittävältä osuudelta.  

• Harjoitusbonuksia jaetaan vain harjoituksissa läsnäolijoille, niitä ei siis saa lähettämällä lähettämällä ratkaisuja 
etukäteen sähköpostilla tms olipa syy mikä tahansa. Muutamalta harjoituskerralta poissaolon pisteet eivät ole 
ratkaisevia kurssin läpäisyn kannalta, jollei pääse useimpiin harjoituksiin, niin yleinen kuulustelu on oikea ratkaisu. 
Oppimisen (ja kurssin läpäisyn) kannalta on tärkeintä tehdä tehtäviä, arvosana määräytyy kokeiden perusteella.  

• 50 % = 1, 60 % = 2, 70 % = 3, 80 % = 4, 90 % = 5.  

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

HARJOITTELU 

OPINNÄYTETYÖ 

UC1001 Minä korkeakouluopiskelijana, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy koulutusohjelmaan, ammattikorkeakouluopintoihin liittyviin asioihin sekä 
oppilaitoksen laite- ja ohjelmistoympäristöön. Opiskelija tuntee tärkeimmät työvälineohjelmat ja tiedonhankinnan perustaidot. 
Opiskelija ymmärtää itselleen sopivan opiskelutekniikan sekä kirjoitustaidon merkityksen opinnoissaan. Opiskelija osaa toimia 
PKAMK:n verkko-oppimisympäristössä. 

Keskeinen sisältö: Koulutusohjelmaan ja PKAMK-verkkoympäristöön perehtyminen tuutoreiden avustuksella. Microsoft Office 
2007 (Word, Excel, PowerPoint) sekä internetin ja sähköpostin käyttö. Yleisinfot. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja 
ammatillinen kasvu. Moodle-oppimisympäristöön perehtyminen ja OpiskelijaWinhan käyttöönotto; Internet; Netiketti, Opala, 



Typala. Raportin ja opinnäytetyön asettelut ja kirjoitusohjeet, kirjastoon ja Nelliin tutustuminen. Verkko-oppimisympäristön ja 
–välineiden käyttö. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: ohjattu lähiopiskelu 65 h, itsenäinen opiskelu 70 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali: muu osoitettu materiaali, opetussuunnitelma, lukuvuosi-info, netiketti 

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty 

Opetuskieli: suomi 

CI1001 Yritys- ja projektitoiminta, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija ymmärtää kansantalouden peruskäsitteet ja -lainalaisuudet sekä sen, kuinka julkinen valta vaikuttaa 
talouselämään ja yritystoimintaan.  

2. Hän tuntee Suomen kansantalouden peruspiirteet ja kytkennät Euroopan ja maailmantalouteen.  
3. Opiskelija kykenee seuraamaan kansantalouteen liittyvää uutisointia oman toimialansa kannalta.  
4. Opiskelija ymmärtää hankesuunnittelun vaiheet, hankeraporttien tehtävän ja merkityksen.  
5. Opiskelija osaa laatia hankesuunnitelman ja loppuraportin.  
6. Opiskelija tuntee hankevetäjän tehtävät sekä osaa käyttää projektinhallinnan työkaluja.  
7. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen yrittäjän / yrityksen, alueen ja kansantalouden 

näkökulmista.  
8. Hän ymmärtää, että yritys on fyysisten ja henkisten voimavarojen muodostama kokonaisuus, joka toimii 

tavoitteellisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä.  
9. Opiskelija ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusasiat ja kuinka kansantalouden peruslainalaisuudet ja 

julkinen valta vaikuttavat talouselämään ja yritystoimintaan.  
10. Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet, tuntee eri yritysmuodot ja osaa hyödyntää yritysneuvontaa ja 

tukipalveluita sekä arvioida yritysideaa.  
11. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman.  
12. Hän osaa etsiä lisätietoja opintojakson aihealueista. 

Keskeinen sisältö:  

• Kansantalouden keskeiset käsitteet ja riippuvuussuhteet.  

• Suomi osana maailmantaloutta.  

• Hanketyöskentelyn ja projektinhallinnan keskeiset periaatteet.  

• Projektitoiminnan peruskäsitteitä ja merkitys nykyaikaisessa liiketoiminnassa, projektityöskentely ja 
projektinhallinta, tyypilliset projektiorganisaatiot ja projektien organisointi, projektinsuunnittelu (töiden 
vaiheistaminen, aikataulujen suunnittelu), dokumentaation merkitys projektityöskentelyssä, projektin seuranta ja 
riskien hallinta, projektihallintatyökalujen käyttö projektin suunnittelussa (esim. Microsoft Project, Severa).  

• Yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa, kannattavan yritystoiminnan keskeiset osa-alueet, 
yritysidea, liiketoimintasuunnitelma. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu opiskelu 66 h, itsenäinen työskentely 69 h, opiskelijan työmäärä 135 h. 

Oppimateriaali: 1) Koskela, M. & Rousu, A. 2007. Kansantalous tutuksi. WSOY. TAI Pohjola, M. & Pekkarinen, J. & Sutela, P. 
2006. Taloustiede. WSOY; 2) Viitala, R. & Jylhä, E. 2006. Liiketoimintaosaaminen. Edita; 3) Bergström, S. 2009. Yrityksen 
asiakasmarkkinointi. Edita. TAI Bergström, S. & Leppänen, A. 2003. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita. Luvut 1 (Muuttuva 
markkinointi), 3 (Ostoskäyttäytyminen ja segmentointi) ja 4 (Markkinoinnin kilpailukeinot); 4) Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan monimuoto-opintoina ja osallistuminen etäopiskeluna on mahdollista. 

 



CI1002A Kirjallinen ja suullinen viestintä, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija osaa kiinnittää kirjoittaessaan huomiota tekstin oikeakielisyyteen ja sujuvuuteen. Hän osaa laatia oman alansa 
tärkeimpiä kirjallisia viestejä sekä toteuttaa havainnollisen ja vakuuttavan puhe-esityksen. 

Keskeinen sisältö: kielenhuollon keskeisiä kysymyksiä, alan peruskirjeitä ja asiakirjoja, vakuuttava puhe-esitys  

Edeltävät opinnot: ei vaadita 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

ohjattu lähiopiskelu 30 tuntia, itsenäinen opiskelu 25 tuntia 

Oppimateriaali:  

muu osoitettu materiaali 

Arviointiperusteet:  

osallistuminen opetukseen, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentit  

Arviointiasteikko:  

0–5 

Opetuskieli: suomi 

CI1002B Työyhteisön viestintä, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää sisäisen viestinnän merkityksen työyhteisössä. Hän kehittää ryhmäviestintätaitojaan ja oppii kokous- ja 
neuvottelutaidon keskeiset asiat. 

Keskeinen sisältö: yhteisön sisäisen viestinnän tehtävät ja keinot, kokous- ja neuvottelutaito, kokousasiakirjat 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

ohjattu lähiopiskelu 40 t, itsenäinen opiskelu 35 t, arviointi ja palaute 5 t 

Oppimateriaali: muu osoitettu materiaali 

Arviointiperusteet:  

hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentti 

Arviointiasteikko:  

0–5 
 
 
 
 



BG1001 Johdanto tietojenkäsittelyyn, 12 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Tietojenkäsittely ja laitteet: 

1. Opiskelija saa kokonaiskuvan informaatioteknologian ammateista.  
2. Opiskelija ymmärtää tietojenkäsittelyn laitetekniset perusasiat. 

 Sovellettu matematiikka: 

1. Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää matematiikkaa ammattiinsa liittyvissä tehtävissä 

 Käyttöjärjestelmät: 

1. Opiskelija tuntee yleisimpien käyttöjärjestelmien perusidean, toiminnan ja käytön perusteet  
2. Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää yleisimpiä opiskelussa ja työelämässä käytettäviä käyttöjärjestelmiä 

(Windows XP, Vista, Windows Server, Linux/Unix, Mac)  
3. Opiskelija tuntee ja osaa tehdä käyttöjärjestelmien ylläpidon perustoiminnot  
4. Opiskelija tuntee nykyaikaisten käyttöjärjestelmien ja tietoteknisten alustojen kehityssuuntia (esim. virtualisointi, 

konsolidointi, cloud computing, saas) 

HTML/XHTML 

Opiskelija osaa tehdä standardien mukaisia, kiinnostavia Internet-julkaisuja  

1. HTML-kieliopilla  
2. XHTML-kieliopilla  

Keskeinen sisältö:  

Tietojenkäsittely ja laitteet 

• Kokonaiskuvan antaminen nykyaikaisesta tietojenkäsittelystä  

• Ammattikuvan selkiyttäminen  

• Orientaatio yrityksen tietojärjestelmiin  

• Tietokonelaitteistojen perusteknologian oppiminen  

• Binäärilukujärjestelmän hallinta  

• Koodausteoriaan ja loogisiin perusportteihin tutustuminen  

• Symboliseen konekieleen tutustuminen  

• Pari- tai yksilötyönä tehtävä PowerPoint-esitys jostakin tietokoneen osasta tai oheislaitteesta 

Sovellettu matematiikka 

• mallintaminen  

• lauselogiikka  

• lukujärjestelmät  

• liukuluvut  

• laskutoimitukset komplementeilla  

• loogiset portit  

• boolean algebra 

Käyttöjärjestelmät:  

• Käyttöjärjestelmien perusteita: historiaa, rakenne, toimintaidea, käyttöjärjestelmien sovelluskohteet (mm. 
suurkoneet, palvelimet, työasemat, mobiilit ja sulautetutympäristöt, virtualisointiympäristöt)  

• Käyttöjärjestelmien peruskäyttö: Windows XP, Vista, Linux/Unix, Mac  

• Käyttöjärjestelmien hallinta ja ylläpidon perusteet  

• Käyttöjärjestelmien ja tietoteknisten alustojen kehityssuuntia 

 

 



HTML/XHTML 

• sivun perusrakenne  

• taulukkorakenne  

• luettelot  

• linkit  

• multimediaelementtien käyttö  

• CSS-tyylimääritysten käyttö  

• dokumentin visuaalinen jako  

• sivuston julkaisu 

Edeltävät opinnot:  

Ei vaadita.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Tietojenkäsittely ja laitteet: verkkoluennot, omaehtoinen opiskelu sekä itsenäiset ja ryhmässä tehtävät harjoitukset. 

Sovellettu matematiikka: verkkoluennoille ja ohjattuihin harjoituksiin osalistuminen sekä harjoitustehtävien tekeminen. 

Käyttöjärjestelmät: verkkoluennoille ja ohjattuihin harjoituksiin osallistuminen, itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä harjoituksia, 
koe. 

HTML/XHTML: 80 tuntia omaehtoista työskentelyä 

Oppimateriaali:  

Tietojenkäsittely ja laitteet: luentomateriaali, jaettava materiaali ja kirjaston elektroniset kirjat. 

Sovellettu matematiikka: luentomateriaaali ja jaettava materiaali. 

Käyttöjärjestelmät: luentomateriaali, muu verkkoympäristössä jaettava materiaali. 

HTML/XHTML: Materiaali löytyy pääsääntöisesti verkko-oppimisympäristöstä 

Arviointiperusteet:  

Tietojenkäsittely ja laitteet: tentti ja pari- tai yksilötyönä tehtävä PowerPoint-esitys. 

Sovellettu matematiikka: tentti 50 % sekä harjoitustehtävät 50 %. 

Käyttöjärjestelmät: verkkoluennoille ja ohjattuihin harjoituksiin osallistuminen (1/3), itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä 
harjoituksia (1/3), koe (1/3). 

HTML/XHTML: oppimistehtävät (60 %,) harjoitustyö (40%) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

Tietojenkäsittely ja laitteet -osio toteutetaan monimuoto-opintoina ja etäopiskelu on mahdollista. 

Sovellettu matematiikka -osio toteutetaan monimuoto-opintoina ja etäopiskelu on mahdollista.  

Käyttöjärjestelmät-osio toteutetaan monimuoto-opintoina (luentoihin ja ohjattuihin harjoituksiin osallistuminen on mahdollista 
etäopiskeluna). 

HTML/XHTML: oppiminen tapahtuu verkossa 



BD1005 Ohjelmoinnin peruskurssi, 10 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva ohjelmoinnista. Kurssin jälkeen opiskelija 
tuntee ohjelmoinnin peruskäsitteet (peräkkäisrakenne, valintarakenne, toistorakenne), tiedostojen käsittelyn sekä olio-
ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa soveltaa rakenteita ja toteuttaa yksinkertaisia ohjelmia. 
 
Ohjelmointi on ennenkaikkea opittu taito ja on tärkeää, että opiskelijat tekevät annetut viikottaiset 
harjoitustehtävät. Opiskelijan oma aktiivisuus on tärkeää ja sen vuoksi on hyvä jatkuvasti tehdä erilaisia pieniä 
ohjelmia ja kokeilla kurssilla läpikäytäviä asioita. Ohjelmointi on IT-ammattilaisen käsityötaito, jota oppii vain 
tekemällä. 

Keskeinen sisältö: Opintojakso koostuu Ohjelmointitekniikka- ja Visual Basic -osioista. 
Ohjelmoinnin peruskäsitteet- ja rakenteet, oliopohjaisen lähestymistavan perusrakenteet. 
Peliohjelmointiin suuntautuvat, englanninkielentaitoiset ja ohjelmointitaitoiset opiskelijat voivat valita opintojaksolle 
vaihtoehtoisena suorituksena: 
BD2316 Introduction to Game Development 2 op 
BD2302 Essential C++ 3op 
BD2303 Game Programmers Tools 4 op 
BD2304 Advanced C++ 3 op 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja pienryhmäohjaus 60 h, harjoitukset 60 h, omatoiminen työskentely ja 
harjoitustehtävien tekeminen 140 h. 

Oppimateriaali: Sainio, Arto. Ohjelmoinnin perusteet..., 2002. Halvorson Michael, MS Visual basic .NET Trainer Kit. 
Elektroninen materiaali. 

Arviointiperusteet: Kurssiin sisältyy ohjelmointitekniikan ja Visual Basicin tentit. Arvosana määräytyy tenttitulosten 
keskiarvon perusteella. Ohjelmointitekniikan osuudessa 50 % annetuista viikkoharjoituksista on suoritettava ennen tenttiin 
osallistumista. 
Tenttien arviointi:  
< 50 % maksimipisteistä = 0 
50 - 60 % maksimipisteistä = 1 
60 - 70 % maksimipisteistä = 2 
70 - 80 % maksimipisteistä = 3 
80 - 90 % maksimipisteistä = 4 
> 90 % maksimipisteistä = 5 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: 1. Verkko-oppimisympäristö: Moodle (materiaali) ja Connect Pro (luennot ja ohjaus) 
2. Luennot: Voidaan seurata luokkatiloissa tai Connect Pron välityksellä. Luennot nauhoitetaan. . 
3. Interaktiivisuus ja harjoitukset: Moodlen keskustelupalstat. Viikkoharjoitukset palautetaan Moodleen. 

BG1002 Tietokannanhallinta, 8 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU 

1. Opiskelija osaa tunnistaa tietotyöhön liittyvät tietotarpeet ja niiden pohjalta määritellä ja suunnitella tietokannan.  
2. Opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää tietovarastoihin liittyviä käsitteitä.  
3. Opiskelija osaa normalisoinnin perusteet.  
4. Opiskelija osaa arvioida tietovaraston tarvetta tietotyön osana.  
5. Opiskelija osaa tehdä tietokannan. 

SQL-KIELEN PERUSTEET 

1. Opiskelija osaa hakea ja päivittää tietoja SQL-lauseilla.  
2. Opiskelija osaa luoda tietokannan ja päivittää sen rakennetta SQL-kieltä käyttäen.  
3. Opiskelija osaa muodostaa kaavion tietokantaratkaisun pohjaksi vaatimusmäärittelyn perusteella. 

 



TIETOKANNANHALLINTAJÄRJESTELMÄT 

1. Opiskelija tuntee tietokannanhallintajärjestelmän (DBMS) toimintaperiaatteen, perustoiminnot sekä tyypillisimmät 
käyttökohteita.  

2. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa tietokannanhallintajärjestelmiä tietokantojen suunnitteluun, rakentamiseen ja 
kehittämiseen.  

3. Opiskelija osaa käyttää tietokannanhallintatyökaluja tiedon lisäämiseen, hakemiseen, muokkaamiseen sekä 
poistamiseen tietokannoista.  

4. Opiskelija osaa toteuttaa itse määrittelemänsä tietokannan valitsemaansa tietokannanhallintajärjestelmään.  

Keskeinen sisältö:  

TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU 

• Käsitekaavio, relaatiot ja niiden väliset yhteydet, pää- ja viiteavaimien merkitys, normalisoinnin perusteet, 
tietokannan luonti, taulukkorakenteiden luonti sekä niissä olevien tietojen käsittely 

SQL-KIELEN PERUSTEET 

• SQL-kieli: tiedon hakuun liittyvät lauseet, tiedon hallintaan liittyvät lauseet, tietokannan rakenteeseen liittyvät 
lauseet 

TIETOKANNANHALLINTAJÄRJESTELMÄT 

• Tietokannanhallintajärjestelmät (DBMS), tietokantapalvelimet ja tietokantatyökalut  

• Tyypillisimpiä tietokantajärjestelmiä mm. Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL  

• Tietokannanhallintajärjestelmiin tutustuminen ja käytännön harjoittelu  

• Tietokannan rakenteen ja tietojen käsittelyyn liittyviä harjoituksia 

Edeltävät opinnot: Johdanto tietojenkäsittelyyn. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU 

• 40 tuntia kontaktitunteja/verkkoluentoja  

• 40 tuntia itsenäistä harjoittelua 

SQL-KIELEN PERUSTEET  

• 40 tuntia kontaktitunteja/verkkoluentoja  

• 40 tuntia itsenäistä harjoittelua 

TIETOKANNANHALLINTAJÄRJESTELMÄT 

• 20 tuntia verkkoluentoja ja ohjattuja harjoituksia 

• 20 tuntia itsenäisiä harjoituksia, koe 

Oppimateriaali:  

Tietokantojen suunnittelu ja SQL-kielen perusteet: oppimisympäristöstä löytyvä materiaali, harjoitukset, Kirjasto- ja 
tietopalveluiden tarjoama elektroninen aineisto 

Tietokannanhallintajärjestelmät: luentomateriaali, muu verkossa jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet:  

Tietokantojen suunnittelu: harjoitustyö (50 %), oppimistehtävät (50 %) 

SQL-kielen perusteet: harjoitustyö (50 %), oppimistehtävät (50 %) 

Tietokannanhallintajärjestelmät: koe (50 %), hyväksytysti harjoitukset suoritettu (50 %). 

 



Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BD1014 Computing English 1, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

• Opiskelija perehtyy tietojenkäsittelyssä tarvittavaan sanastoon ja kaupan alan peruskäsitteisiin ja harjaantuu 
käyttämään sanastoa tekstien ja harjoitusten avulla.  

• Opiskelija oppii hyödyntämään tekstien tulkinnassa sanakirjoja ja muita apuneuvoja.  

• Opiskelija parantaa edelleen oppimisvalmiuksiaan ylläpitääkseen ja kehittääkseen itseohjautuvasti omaa 
kielitaitoaan. 

Keskeinen sisältö:  

• Omaan koulutukseen ja tuleviin työmahdollisuuksiin perehtyminen, cv:n laatiminen.  

• Laitteisto- ja ohjelmistosanastoon sekä yritystoimintaan liittyvän sanastoon perehtyminen.  

• Keskeiset viestintätilanteet:manuaalien/tutoriaalien kieli, ohjeiden antaminen ja neuvontatilanteet sekä yritysesittely.  

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

• 36 kontaktituntia (sisältää kirjallisen tentin)  

• 34 h verkkomateriaaleihin tutustumista, tiedonhakua, itseopiskelutehtäviä . 

Oppimateriaali: Materiaalit verkkoympäristössä, MOT-sanakirja  
Suositeltava käsikirja: 
Eskola, A. Iikkanen, P.: Backup IT englantia (sisältää peruskieliaineksen ja keskeiset sisällöt) 

Arviointiperusteet: 80 % läsnäolo, aktiivinen osallistuminen, kirjallinen tentti. 
Mahdollisuus osallistua etänä verkon välityksellä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: 1. vuosi kevät, K1. ja K2. jakso 
Verkkoympäristö ja samanaikainen verkkotyöskentely (Connect pro) 

BD2013 English Communication Skills, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

       1. Opiskelija tiedostaa oman opiskelutyylin ja oppimisstrategioiden merkityksen englannin kielen opiskelussa. 
       2. Opiskelija aktivoituu ja harjaantuu käyttämään englannin kieltä erilaisissa opiskeluun ja työelämään        
 liittyvissä tilanteissa. 
       3. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen sanakirjoja ja internet-lähteitä kehittääkseen omaa kielitaitoaan. 
       4. Opiskelija ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen työelämässä. 
       5. Opiskelija saavuttaa sellaiset vuorovaikutustaidot, jotka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin englannin kielellä. 

 Keskeinen sisältö:  

• Kielitaidon testaus  

• Sähköposti ja puhelinkieli, verkkoviestintä   

• Ohjeiden pyytäminen/antaminen eri tilanteissa   

• Itsestä, omasta alasta ja Suomesta kertominen  

• Vieraiden isäntänä toimiminen, vierailut ja sosiaaliset tilanteet  

• Liike-elämän taidot (seurustelukieli, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, ryhmätyö) 



Edeltävät opinnot:  

Toisen asteen (lukio tai ammatillinen koulutus) englannin opinnot tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 36 kontaktituntia, ja 40 tuntia itsenäistä ja ohjattua työskentelyä. 
Kontaktitunteihin sisältyy erilaisia luokkatehtäviä ja lyhyen valmistellun puheen pitäminen. 

Itsenäiseen ja ohjattuun työskentelyyn kuuluu oppimisympäristössä annettujen tehtävien suorittaminen, puheen 
valmisteleminen ja annettuihin materiaaleihin perehtyminen suullista tenttiä varten.  

Oppimateriaali:  

Opettajan jakama materiaali tunneilla/verkkoympäristössä. 

MOT-sanakirjan käyttö  

Arviointiperusteet: Tuntiaktiivisuus (80 % läsnäolo vaaditaan). Suullinen tentti ja esitelmä. 

Arviointiasteikko:  

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)   

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt:  

• Kontaktitunnit  

• Mahdollisuus osallistua etänä verkon välityksellä: samanaikainen verkkotyöskentely Connect pron välityksellä  

• Moodle-oppimisympäristö  

BD1016 Sociala kontakter, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla hän selviytyy suullisissa 
viestintätilanteissa. Opiskelija tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestintään ja osaa toimia pohjoismaisessa 
kulttuuriympäristössä. Opiskelija tuntee oman oppimistyylinsä ja hyödyntää erilaisia oppimisstrategioita. Opiskelija oppii 
itseohjautuvasti käyttämään kieliohjelmia, sanakirjoja ja muita lähteitä ruotsin kielen opiskelussa. Opiskelija osaa toimia 
tavallisimmissa työelämän suullisissa viestintätilanteissa sekä kertoa koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan. Opiskelija 
osaa laatia työpaikkahakemuksen ja CV:n sekä kirjoittaa sähköposti- ja muita työelämän viestejä asianmukaisella tyylillä. 
Opiskelija osaa lukea oman alansa yleistekstejä apuvälineitä käyttäen. 

Keskeinen sisältö: Oppimisstrategiat, tiedonhaku, suullinen viestintä (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta ammatista 
kertominen, työpaikkahaastattelu, small talk, puhelinviestintä, opastaminen, mielipiteen ilmaisu), pohjoismaisia 
kulttuuripiirteitä, kirjallinen viestintä (työhakemus ja CV, sähköposti), IT-alan yleissanastoa. 

Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppimäärät. Tarvittaessa kielten kertaavat 
opintojaksot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 40h. Oppimistehtävät, itsenäinen 
tiedonhankinta 27h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10h. Arviointi ja palaute 3h 

Oppimateriaali: Opetusmonisteet, kieliohjelmat, Internet 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (80% läsnäolo), suullisia ja kirjallisia harjoituksia, suullinen 
tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: ruotsi 

Opetuskieli: suomi 



BD1017 Svenska för IT-branschen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joita hän tarvitsee 
toimiakseen IT-alan monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaitonsa merkityksen osana 
ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä työhönsä liittyvissä tilanteissa asianmukaisella 
tyylillä. Opiskelija syventää oman ammattialansa sanaston hallintaa. Opiskelija ymmärtää oman ammattialansa tekstejä sekä 
osaa laatia kirjallisia raportteja sekä pitää suullisia esityksiä. 

Keskeinen sisältö: Keskeiset työelämän viestintätilanteet, ajankohtaiseen oman alan materiaaliin tutustuminen sekä työn, 
sen eri vaiheiden ja työympäristön esittely, suulliset ja kirjalliset raportit ja esitykset, oman ammattialan tekstien lukeminen, 
ammattisanastoa. 

Edeltävät opinnot: BD1016 Sociala kontakter 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 40h. Oppimistehtävät, itsenäinen 
tiedonhankinta 27h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10h. Arviointi ja palaute 3h 

Oppimateriaali: Ohinen Maarit: Data och dokument: IT-svenska. Porvoo 2001. WSOY sekä opettajan osoittama muu 
materiaali, kieliohjelmat ja Internet. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (80 % läsnäolo), suullisia ja kirjallisia harjoituksia, 
kirjallinen tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: ruotsi 

Opetuskieli: suomi 

AMMATTIOPINNOT 

BG2001 Ohjelmistotuotanto, 12 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee ohjelmistotuotannon tärkeimpiä osa-alueeita sekä tietojärjestelmien toteutusprojekteista sekä 
osaa soveltaa erilaisia menetelmiä tietojärjestelmien rakentamisessa  

2. Opiskelija tuntee ohjelmistoprojektien perusteet ja osaa toimia jäsenenä käytännön ohjelmistoprojektissa 
suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti ja tuloksellisesti  

3. Opiskelija ymmärtää laatujärjestelmän merkityksen osana systeemityötä ja osaa laatujärjestelmän 
rakentamisen/soveltamisen perusteet omassa ohjelmistoprojektissa  

4. Opiskelija tunnistaa graafisen käyttöliittymän suunnittelun vaikutuksen käytettävyyteen.  
5. Opiskelija osaa käyttöliittymän suunnitteluun liittyvät keskeiset asiat. 

Keskeinen sisältö:  

• Ohjelmistotekniikka, ohjelmistotuotannon osa-alueet; määrittely, suunnittelu, dokumentointi, kuvaustekniikat (UML) 
ja menetelmät.  

• Projektin keskeiset vaiheet (projektin aloitus, suunnittelu, toteutus, seuranta ja ohjaus, lopetus) ja toiminnot sekä 
käytettävät välinevaihtoehdot.  

• Laatujärjestelmän kehittämisprosessi, laatujärjestelmän dokumentaatio, laatujärjestelmän käyttöönotto sekä 
laatujärjestelmän ja -käsikirjan auditointi ja jatkuva parantaminen.  

• Kurssin aikana tehdään laajahko ryhmätyö, jossa sovelletaan opintojakson eri osa-alueita (ohjelmistotuotanto, 
projektinhallinta, laatujärjestelmä)  

• Käyttöliittymän asema sovelluksessa ja sen keskeiset tavoitteet.  

• käyttöliittymän käytettävyyden arviointi ja parantamisen menetelmät.  

• Internet-käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus  

• paikallisen käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus  

• käyttäjätestauksen vaiheet,  

• käyttäjäoppaat  

• tyylioppaat 

Edeltävät opinnot: Yritys- ja projektitoiminta 5 op 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Luennot 140 h: Ohjelmistotuotanto 60 h, Projektinhallinta 40 h, laatujärjestelmät 40 h.Omatoiminen ja ryhmätyöskentely 140 
h. 

Käyttöliittymän suunnittelu:40 tuntia harjoitustunteja, 40 tuntia omaehtoista työskentelyä 

Oppimateriaali: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto. Ruuska, Kai. Projekti hallintaan, 1999. McConnell, Steve. 
Ohjelmistoprojektit:selviytymisopas, 1998. Kurssilla jaettava luento- ja verkko-opiskelumateriaali. 

Arviointiperusteet: Neljä tenttiä 50 %, ryhmätyö 50 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintokokonaisuus järjestetään monimuoto-opintoina. Luentoihin ja harjoitustunteihin 
osallistuminen on mahdollista etäopintoina. Myös opintoihin on saatavilla ohjausta verkon kautta. 

BG2002 Tietojärjestelmäprojekti II, 12 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

OHJELMISTOTUOTANNON MENETELMÄT 

1. Opiskelija osaa ohjelmistotuotantoprosessin periaatteet.  
2. Opiskelija osaa mallintaa ja suunnitella prosessia eri välineillä.  
3. Opiskelija osaa kehittää ja arvioida prosessia.  
4. Opiskelija ymmärtää laatujärjestelmän merkityksen ohjelmistoteknologiassa.  
5. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia suunnittelumenetelmiä. 

 Keskeinen sisältö:  

OHJELMISTOTUOTANNON MENETELMÄT 

• Ohjelmistotuotantoprosessin kertaus  

• UML-mallinnus  

• ketterät menetelmät 

Edeltävät opinnot:  

Ohjelmistotuotanto 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

OHJELMISTOTUOTANNON MENETELMÄT 

• 50 tuntia harjoitustunteja  

• 70 tuntia omaehtoista työskentelyä 

Oppimateriaali: Ohjelmistotuotannon menetelmät: oppimisympäristöstä löytyvä materiaali, harjoitukset, Kirjasto- ja 
tietopalveluiden tarjoama elektroninen aineisto 

Arviointiperusteet:  

Ohjelmistotuotannon menetelmät: Tentti (50%) oppimistehtävät (25%) ja laajempi harjoitustyö (25%) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 



BG2003 Tietojärjestelmäprojekti III, 12 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakso kehittää opiskelijoiden kykyä kuvata ja mallintaa yritystä, yrityksen toimintaa ja 
toimintaympäristöä järjestelminä ja prosesseina. Opintojakso auttaa oppimaan ja ymmärtämään työpaikan tietojärjestelmiä 
sekä arvioimaan uusia tietojärjestelmiin liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla opitaan myös selvittämään tietojärjestelmien ongelmia 
ja kehittämistarpeita Orientaatio yrityksen tietojärjestelmiin sekä näiden merkitykseen ja mahdollisuuksiin yrityksen toiminnan 
ohjauksessa ja tukemisessa: yrityksen tietotarve, tietojärjestelmät ja prosessit, systeemiajattelu ja systeemityö, tietohallinta 
sekä liiketoimintalähtöinen suunnittelu. Eri kuvaustapojen opettelua. Kehittää opiskelijoiden kykyä hahmottaa ja hallita 
monimutkaisia järjestelmiä ja prosesseja, ratkaista ongelmia ja harjoitustehtäviä tavoitteellisesti. Auttaa opiskelijoita 
tulkitsemaan ja ymmärtämään organisaatioita ja liiketoimintaympäristöjä järjestelminä ja jatkuvina prosesseina. 
Projektityönä tehtävän tietojärjestelmän osalta tehdään tuotteistamissuunnitelma. Tavoitteena on, että opiskelija saa 
kokonaiskuvan ohjelmistojen tuotteistamisprosessin eri osa-alueista. 

Keskeinen sisältö: Tietojärjestelmän toteutusprojekti tehdään toimeksiantajalle. 
 
Ohjelmiston tuotteistamisen osalta opintojakso sisältää seuraavia asioita: tuotteistus, rahoitus, lisensointi, patentointi, 
vaatimushallinta, tuottehallinta, julkistuksen suunnittelu, myynti, markkinointi, asiakastuki, verkostoituminen, 
kansainvälistyminen, asiakastoimitukset, logistiikka, juridiikka, dokumentointi, käyttöönotto, koulutus, hinnoittelu, 
tuotekehityksen resursointi, tuotestrategian muodostaminen. 

Edeltävät opinnot: Pakolliset perusopinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Omatoiminen ja ryhmätyöskentely n. 300 h. 

Oppimateriaali: Opintojaksolla jaettavat monisteet ja verkkoympäristöstä löytyvä aineisto. 

Arviointiperusteet: Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu projektin itsearvioinnista sekä tuotteistamissuunnitelmasta 
ja esseestä saatujen pisteiden perusteella: 
< 50 % maksimipisteistä = 0 
50 - 60 % maksimipisteistä = 1 
60 - 70 % maksimipisteistä = 2 
70 - 80 % maksimipisteistä = 3 
80 - 90 % maksimipisteistä = 4 
> 90 % maksimipisteistä = 5 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

VALINNAISET OPINNOT 

BD2316 Introduction to Game Development, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student understands basic terminology and concepts in game development industry, developer roles and their 
tasks.  

2. Student understands essentials about game development process and what different enterprise models are 
common.  

3. Student understands programmer's status in game development industry.  
4. Student is able to differentiate game types and gaming platforms.  
5. Student understands in theory how game programs are written and how they are structured.  
6. Student understands practical issues related in different software source code licensing models.  
7. Student understands principles in copy protection schemes, among their advantages and disadvantages.  
8. Student knows how to seek more information about course topics.  
9. Student is able to reflect his/her own role as a starting game developer. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Game development process and related issues  

• Game types and different gaming platforms  

• Work roles and their responsibilities in game development industry.  

• Open source licensing models.  

• Game program structure. 



Detailed contents will be introduced within first days when course begins.  

Edeltävät opinnot: Not required. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 53 hours per student, which is distributed among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali: Material:  

• Lecture notes, presented in the beginning of the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of essay written about course contents. 
 
Grading of essay:  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat 

and messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through 
Moodle. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally  

BD2302 Introduction to C++, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student understands basics of C++ and Object-Oriented Programming.  
2. Student understands different paradigms provided by C++ and is able to apply them.  
3. Student understands what pointers and references are. 
4. Student understands relations between classes and objects.  
5. Student understands differences between static and regular class members variables and functions.  
6. Student understands software reuse via inheritance.  
7. Student is able to use a C++ compiler to compile programs.  
8. Student is able to model given scenarios using classes and C++ code.  
9. Student is able to implement working programs based on OO paradigm without supervision.  
10. Student is able to use arrays, structures, functions and classes, pointers and references in his/her programs.  
11. Student is able to utilize dynamic memory allocation and release in his/her programs.  
12. Student is able to find out how program operates by looking C++ code. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Object-oriented programming.  

• Classes and objects. C++ data types and control structures.  

• Pointers and references.  

• Arrays.  

• Constructor, destructor, mutator and accessor in C++. 

Detailed contents will be introduced within first days when course begins.  



Edeltävät opinnot: Basic course in programming, which covers some degree of procedural programming, variables and 
functions, 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 80 hours per student, which is distributed among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali:  

1. C++ for Game Programmers (Llopis, N., 2003). ISBN 1-58450-227-4  
2. Thinking in C++, Volume 1, Second Edition (Excel, B., 2000). 

(http://www.mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html)  
3. Other material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts: weekly exercises and final exam.  
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Final examination will be an online exam, where rather tight, but sufficient amount of time is available to write programs. 
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
 
Grading of final exam (Gexam):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gexam) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat 

and messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through 
Moodle. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally.  

BD2303 Game Programmer's Tools, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student knows how to use software development tools when developing programs.  
2. Student understands the meaning of version management in software development and knows how to use version 

management tools in his/her own projects.  
3. Student knows differences between centralized and distributed version management.  
4. Student is able to use automatic error-tracking tools.  
5. Student understands the importance of software testing and is able to write unit tests to (C++) programs.  
6. Student is able to use bug tracking tools.  
7. Student is able to use different integrated development environments.  
8. Student understands importance of source code documentation.  
9. Student is able to use specific tools for source code documentation. 



Keskeinen sisältö: Contents: 

• Make program and Makefiles.  

• GNU debugger and its usage.  

• Version management tools (subversion, git).  

• Text editors and Integrated Development Environments (Emacs, Eclipse, Visual Studio).  

• Extending IDE functionality.  

• Unit tests.  

• Mantis BugTracker.  

• Doxygen tool. 

Detailed contents will be introduced within first days when course begins.  

Edeltävät opinnot:  

• Basic skills in procedural programming  

• C/C++ knowledge is an advantage 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 104 hours per student, which is distributed among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali: Material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts: weekly exercises and final exam.  
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Final examination will be an online exam, where rather tight, but sufficient amount of time is available to write programs. 
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
 
Grading of final exam (Gexam):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gexam) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good (4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0) 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat 

and messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through 
Moodle. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally. 
 

  



BD2304 Advanced C++, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

• Student knows how to use streams  

• Student knows how file handling works in C++.  

• Student understands what C++ Standard Library and Standard Template Library provide.  

• Student is able to do file handling in C++.  

• Student is able to use more complex C++ features in his/her programs.  

• Student is able to use multiple inheritance and solve issues raising from it.  

• Student is able to overwrite operators and understands their meaning.  

• Student is able to use C++ Templates in automatic code generation.  

• Student is able to utilize C++ Standard Library in his/her programs.  

• Student is able to write new program libraries and use them in his/her programs.  

• Student is able to utilize design patterns in his/her own programs.  

• Student is able to seek more information about course topics. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Streams.  

• File handling.  

• Multiple inheritance.  

• Templates.  

• C++ Standard Library.  

• Design patterns.  

• Creating and using libraries. 

Edeltävät opinnot: Required:  

1. Introduction to C++ (BD2302)  
2. Game Programmer's Tools . 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 80 hours per student, which is distributed 
among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali:  

1. C++ for Game Programmers (Llopis, N., 2003). ISBN 1-58450-227-4  
2. Thinking in C++, Volume 1, Second Edition (Excel, B., 2000). 

(http://www.mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html)  
3. Thinking in C++, Volume 2, (Excel, B., 2003). 

(http://www.mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP/ThinkingInCPP2e.html)  
4. Other material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts: weekly exercises and final exam.  
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Final examination will be an online exam, where rather tight, but sufficient amount of time is available to write programs. 
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 

 

 
 



Grading of final exam (Gexam):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gexam) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures, access to version management 
server via VPN. Client software and instructions will be provided in the beginning of the course. 

2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises must be submitted to subversion repository unless 
stated otherwise. 

Possible re–takes of  final examination must be negotiated with the teacher personally. 

BD2317 SDL Programming, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student knows how graphics window is opened and what are the different graphics drawing options.  
2. Student knows common background graphics drawing techniques.  
3. Student knows how different game characters are modeled in software  
4. Student knows what particle systems are for and how they operate.  
5. Student is able to use SDL library in his/her own programs for drawing graphics and reading user inputs.  
6. Student is able to write program for reading keyboard and mouse input and connect them into his/her own 

programs.  
7. Student is able to play sound effects and music in his/her own programs.  
8. Student is able to write code that moves game characters on screen. 
9. Student is able to use collision detection algorithms in his/her programs.  
10. Student is able to add different types of graphical effects in his/her programs.  
11. Student is able to use simple physics effects in his/her programs.  
12. Student is able to write rudimentary AI in a game application.  
13. Student is able to write a helper library that assists game programming later on. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Usage of SDL library in programs. 

• 2D Graphics.  

• Sounds and music in programs.  

• Input reading from mouse and keyboard.  

• Structure of game programs.  

• Animation implementation.  

• Drawing background graphics.  

• Collision detection algorithms.  

• Simple 2D Physics.  

• Simple game AI.  

• Modeling constant velocity and acceleration in software.  

• Creating a helper library. 

Detailed contents will be introduced within first days when course begins.  
 
 

 



Edeltävät opinnot: Required:  

• Advanced C++,  

• Game Programmer's Tools  

• Introduction to game development. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 133 hours per student, which is 
distributed among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali:  

1. Material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts; weekly exercises and learning diary. 
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Learning diary will be evaluated according to Bloom's taxonomy.  
 
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
 
Grading of learning diary (Gdiary):  
 
Grade 1: Comprehension: Students understand the meaning, translation, interpolation, and interpretation of instructions and 
problems. Students states a problem in one's own words. 
 
Grade 2: Application: Student uses a concept in a new situation or uses of abstractions. Student applies what was learned in 
the classroom into novel situations. 
 
Grade 3: Analysis: Student separates material or concepts into component parts so that its organizational structure may be 
understood. Student distinguishes between facts and inferences. 
 
Grade 4-5:  Synthesis and Evaluation: Student builds a structure or pattern from diverse elements. Student puts parts 
together to form a whole, with emphasis on creating a new meaning or structure. Student makes judgments about the value 
of ideas or materials. 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gdiary) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0) 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through Moodle. 

This course cannot be passed via exam on general exam dates.  

BD2307 Data Structures and Algorithms, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives:  

• Student understands what abstract data type (ADT) means.  

• Student understands what belongs to ADT interface specification.  

• Student knows what is the different between ADT and data structure.  



• Student understands how tree structures work and what is meaning of binary tree in data processing.  

• Student understands how different set types operate and knows few special set types.  

• Student knows how graph structures work and how different structures are modeled using graphs.  

• Student knows commonly used graph problems and algorithms used to solve them,  

• Student understands the operation of different sorting algorithms and differences in their efficiency.  

• Student knows principles behind different algorithm strategies.  

• Student is able to analyze worst-case time complexity of relatively simple programs and understands internal 
relations between orders of magnitude in time complexity analysis.  

• Student is able to utilize different data structure libraries in his/her own programs.  

• Student is able to think and model algorithms in higher level than source code. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Abstract data type.  

• Time complexity analysis.  

• Abstract list types.  

• Abstract tree types.  

• Abstract set types.  

• Directed and undirected graphs.  

• Sorting algorithms.  

• Algorithm strategies.  

• Usage of data structure libraries.  

• Modeling of algorithm operation. 

Edeltävät opinnot: Required:  

• Advanced C++ (passed at least with grade 3).  

• Game Programmer's Tools. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 104 hours per student, which is distributed among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali: Material:  

• Data Structures for Game Programmers (Benton, R., 2002) ISBN: 9781931841948  

• Data Structures and Algorithms for Game Developers(Sherrod, A., 2007) ISBN: 9781584504955  

• Course lecture notes (Niemeläinen, A., Juvaste, S., Gröhn, A., 2009)  

• Other material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts: weekly exercises and final exam.  
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Final examination will be an online exam, where rather tight, but sufficient amount of time is available to write programs. 
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 

Grading of final exam (Gexam):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gexam) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 



Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment: Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion 

forums, chat and messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to 
the lecturer through Moodle. Some exercies are required to be submitted into version management 
repository provided by NKUAS. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally.  

BD2306 Game Programming Project I, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student knows the meaning of different stages in game development and the primary contents of  documents used into 
those stages.  

2. Student is able to implement small-scale game containing graphics, sounds and animation without supervision as pair 
work.  

3. Student is able to schedule the work, set milestones and report project progress at specified intervals.  
4. Student is able to document game program implementation.  
5. Student is able to test game implementation, document found errors and fix them. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Game Design Documents.  

• Game Implementation.  

• Reporting game development process.  

• Testing. 

Edeltävät opinnot: Required:  

1. Advanced C++  
2. SDL Programming  
3. Data Structures and Algorithms. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 130 hours per student, which is 
distributed among 

• Writing game design documents  

• Implementing game  

• Testing game implementation  

• Reporting progress 

Oppimateriaali: Game design documents will be introduced in the beginning of the course. 

Arviointiperusteet: Evaluation consists of project work as a whole;  
 
Grade 5: Student has met the set schedule entirely. All required documents have been written and their contents matches the 
requirements. Language is very good and understandable English. Game code is clear, understandable and modular. There is 
no monolithic code.  Game code is documented using Doxygen tool entirely and documentation is very good.. Game contains 
all required elements for project work. 
 
Grade 3-4:  Schedule is generally met, but there are few submissions that are late. All documents are submitted, but their 
contents might not entirely match the requirements. Language is largely good and understandable,  but there is room for 
improvement in some areas. Game code is readable in general and not messy, but has very few messy sections. Game code is 
almost entirely modular and monolithic structures are not present except in very few exceptions.  
Game code is largely documented, but documentation is not entirely sufficient, not done in Doxygen  or lacks in few important 
places. Game might miss one or two required elements for project work. 
 
Grade 1-2:  Schedule is met in few occasions, but generally everything is late. Some of required documents are missing or 
their contents does not entirely match the requirements. Language is mostly understandable, but leaves to be desired. Game 
code is most parts readable but might have few messy pieces. Game code is somewhat modular, but largely monolithic. Game 
code is documented in some degree, but either documentation is not good, it is not done with Doxygen or it is lacking 
information in several important places. Game contains some required elements for project work. 
 
Grade 0: Schedule is not met, almost all submissions are late. Required documents have not been written or their contents do 



not match the requirements. Language is very poor. Game code is messy, hard to read and largely monolithic. Game code is 
completely or largely undocumented. Game misses required elements for project work. 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro sessions, VPN connection to version 
management server.  

2. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 
messaging system in the Moodle environment. Obligatory contact sessions will be organized via Connect Pro. There 
are no weekly exercises. Project consists of milestone events, where certain documents, programs, and 
presentations must be held.  

3. Project files: Project files will be submitted into version management repository provided via NKUAS.  

It is not possible to pass this course by exam on general exam dates. 

BD2318 3D Graphics Programming, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student understands how 3D graphics is drawn on computer screen using software libraries developed for that 
purpose.  

2. Student knows how to utilize 3D graphics library in his/her own programs.  
3. Student understands how 3D model data is stored into files and how it is used in game programs.  
4. Student is able to use 3D rendering engine for loading and drawing graphics.  
5. Student understands camera analogy used in programs and is able to apply it into his/her own programs.  
6. Student understands what translation, rotation and scaling in 3D means and is able to modify 3D models using 

those operations.  
7. Student knows how different textures work and how shader programs are written. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• 3D Graphics  

• OpenGL programming.  

• Representation of 3D data.  

• Loading and rendering 3D data.  

• Textures.  

• Shaders.  

• Translating, rotating and scaling of 3D objects.  

• Utility functions provided by rendering engines.  

• Simple rendering optimization techniques. 

Detailed information will be available when course begins.  

Edeltävät opinnot: Required:  

1. Advanced C++  
2. SDL programming  
3. Game Programming Project I. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 160 hours per student, which is 
distributed among 

• Weekly exercises 

• Final project work 

Oppimateriaali: Material: 

1. OpenGL Programming Guide, 6th Edition.  
2. Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics (Lengyel, E., 2003) ISBN: 9781584502777  
3. Other material appointed during the course. 



Arviointiperusteet: Final assessment consists of two assignments: weekly assignments and programming project work. 
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
 
Grading of project work (Gproj):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gproj) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through Moodle or 
into version management repository when requested. Project work must be submitted into version management 
repository. 

It is not possible to pass this course via exam on general exam dates.  

BD2311 Mathematics for Game Programmers, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student understands basics of trigonometry, vector and matrix mathematics.  
2. Student is able to create computer programs which make computations using vector and matrix objects.  
3. Student understands the notion of coordinate systems.  
4. Student is able to convert coordinates from one base to another in abstract level. 
5. Student understands mathematical background for 3D graphics operations, such as translation, rotation and 

scaling.  
6. Student understands basics of physics modeling.  
7. Student is able to calculate speed and acceleration for an object. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Trigonometric functions  

• Vectors 

• Matrices  

• 3D coordinate systems  

• Rotation, translation, scaling operations in 3D space.  

• Acceleration, speed. mass, momentum, energy  

• Springs, oscillation 

 

 

 



Edeltävät opinnot: Required:  

1. Advanced C++ 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 80 hours per student, which is distributed among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali: Material: 

• Mathematics and Physics for Game Programmers (Kodicek, D., 2005) ISBN: 9781584503309  

• Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics (, (Lengyel, E., 2003) ISBN: 9781584502777  

• Other material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts: weekly exercises and final exam.  
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Final examination will be an online exam, where rather tight, but sufficient amount of time is available to write programs. 
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
 
Grading of final exam (Gexam):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gexam) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through Moodle.  

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally.  

BD2319 Artificial Intelligence in Games, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Student understands the general principles of typical AI techniques for creating games. 
Student can find, identify and adopt appropriate AI techniques to her own game development needs. 
Student knows how to utilize scripting as a game development technique. 

Keskeinen sisältö:  

• Overview of artificial intelligence in games (Game AI).  

• AI in non-player characters (NPCs).  

• Searching algorithms.  

• Pathfinding and movement.  

• Scripting. 



Edeltävät opinnot: None required. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 108 hours per student, which is distributed among: 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali:  

1. Funge, John: Artificial Intelligence for Computer Games : An Introduction, 2004. (Available through Ebrary)  
2. Meyer, Jeanine: Beginning Scripting Through Game Creation, 2008. (Available through Ebrary)  
3. Other material appointed by the lecturer. (Presented during the course) 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts; weekly exercises and final exam. 

Arviointiasteikko: Excellent (5), good (4 - 3), satisfactory (2 - 1), failed (0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment: Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures: Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion 

forums, chat and messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to 
the lecturer through Moodle. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally.  

BD2313 Network Programming in Games, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student understands how data is transferred in computer networks in a computer program.  
2. Student understands what commands cause data to be sent from a program.  
3. Student understands how sockets work, and how TCP and UDP protocols differ from each other  
4. Student knows what RakNet network library is for.  
5. Student is able to utilize TCP and UDP sockets in his/her own programs.  
6. Student is able to use RakNet network library for developing small-scale multiplayer games.  
7. Student is able to design and implement networking component for a relatively simple game. 

Keskeinen sisältö: Contents: 

• Computer networks and their operation.  

• TCP and UDP protocols.  

• Sockets, sending and receiving data.  

• RakNet library.  

• Techniques for transferring spatial information between several game instances.  

• Game state synchronizing between game instances 

Detailed contents will be introduced within first days when course begins.  

Edeltävät opinnot: Required: 

• Advanced C++  

• SDL Programming.  

Highly recommended:  

• Game Programming Project I  
• Data structures and algorithms. 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 80 hours per student, which is distributed 
among 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali: Material: 

1. Beej's Guide to Network Programming (http://beej.us/guide/bgnet/)  
2. Other material appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two assignments: weekly assignments and programming project work. 
Both parts will receive a grade, and an average of these two grades will form the final course grade.  
Both grades must be at least 1 to pass. 
 
Grading of weekly exercises (Gweek): 
 
Gavg = Average grade of all submitted weekly exercises by the student 
Nsubmitted = Number of submitted exercises 
Ntotal = Number of total weekly exercises during the course 
 
Gweek = (Nsubmitted / Ntotal) * Gavg + 0.5; 
 
Grading of project work (Gproj):  
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 
 
Final course grade (Gfinal): 
 
Gfinal = (Gweek + Gproj) / 2. (Rounded up) 

Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment:    Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures:  Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through Moodle or 
into version management repository when requested. Project work must be submitted into version management 
repository. 

It is not possible to pass this course via exam on general exam dates.  

BD2320 XNA-programming, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Student understands the basic principles of XNA framework and knows its main application 
programming interfaces (APIs). 
Student is able to utilize XNA framework as a part of her own programming tool kit. 
Student can program a simple cross-platfrom XNA-game. 

Keskeinen sisältö:  

• Basic principles of XNA framework.  

• Introduction to C#.  

• Creating 2D and 3D graphics using XNA Graphics. 

• Handling Controllers with XNA Input.  

• Producing sound effects using XNA Sound.  

• Utilizing XNA Storage. 

Edeltävät opinnot: The student is recommended to have acquired basic programming skills before entering the 
course, either through Introduction to C++ -course or self study. 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 135 hours per student, which is 
distributed among: 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali:  

1. Hall, Joseph B.: XNA Game Studio Express : Developing Games for Windows and the XBOX 360, 2007. (Available 
through Ebrary)  

2. Other material appointed by the lecturer. (Presented during the course) 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts; weekly exercises and final exam. 

Arviointiasteikko: Excellent (5), good (4 - 3), satisfactory (2 - 1), failed (0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment: Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures: Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, chat and 

messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to the lecturer through Moodle. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally.  

BD2321 DirectX Programming, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Student knows the basic principles of DirectX and its main application programming interfaces (APIs). 
Student is able to utilize DirectX APIs as a part of her own programming tool kit. 
Student can program a simple windows game that utlilizes DirectX using Visual Studio programming environment. 

Keskeinen sisältö:  

• DirectX and the underlying Component Object Model (COM)  

• Creating 2D and 3D graphics with Direct3D  

• Reading user commands with DirectInput  

• Producing sound effects with DirectSound 

Edeltävät opinnot: The student is recommended to have acquired basic programming skills before entering the course, 
either through Introduction to C++ -course or self study. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 135 hours per student, which is distributed among: 

• Online lectures  

• Individual work (self-studying and exercises) 

Oppimateriaali:  

1. Jones, Wendy.: Beginning DirectX 9, 2004. (Available through Ebrary)  
2. Other material appointed by the lecturer. (Presented during the course) 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of two parts; weekly exercises and final exam. 

Arviointiasteikko: Excellent (5), good (4 - 3), satisfactory (2 - 1), failed (0). 

Opetuskieli: englanti 

 

 



Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment: Moodle environment and Connect Pro lectures  
2. Lectures: Via Connect Pro as interactive or pre-recorded.  
3. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion 

forums, chat and messaging system in the Moodle environment. Weekly exercises are also submitted to 
the lecturer through Moodle. 

Possible re–takes of final examination must be negotiated with the teacher personally.  

BD2314 Game Programming Project II, 8 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Objectives: 

1. Student comprehends game development process in larger scale among different types of game developers.  
2. Student knows that meaning and importance of documentation when working as a part of a larger team.  
3. Student is able to work as a member of a team developing a game containing graphics, sounds and animation.  
4. Student is able to write technical documentation for game project, schedule his/her own working time and prioritize 

tasks it to match overall project schedule.  
5. Student is able to document game implementation, report errors and manage them. Student is able to test  written 

code and fix errors found. 

Keskeinen sisältö: Contents:  

• Game design documents.  

• Writing code for game.  

• Scheduling and prioritizing tasks.  

• Reporting of progress.  

• Software testing.  

• Bug management. 

Edeltävät opinnot: Required:  

1. Game Programming Project I  
2. 3D Graphics Programming,  
3. Network programming,  
4. Artificial Intelligence  
5. Mathematics for Game Programmers. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Average amount of total work is 210 hours per student, which is consists entirely of 
project team work. 

Oppimateriaali: Material: 

1. Appointed during the course. 

Arviointiperusteet: Final assessment consists of meeting the schedule, overall quality of code, quality of documentation, 
participation level in project. Evaluation consists of project work as a whole. 
 
Grade 5: Student has met the set schedule entirely. All required documents have been written and their contents matches the 
requirements. Language is very good and understandable English. Game code is clear, understandable and modular. There is 
no monolithic code.  Game code is documented using Doxygen tool entirely and documentation is very good.. Game contains 
all required elements for project work. 
 
Grade 3-4:  Schedule is generally met, but there are few submissions that are late. All documents are submitted, but their 
contents might not entirely match the requirements. Language is largely good and understandable, but there is room for 
improvement in some areas. Game code is readable in general and not messy, but has very few messy sections. Game code is 
almost entirely modular and monolithic structures are not present except in very few exceptions.  
Game code is largely documented, but documentation is not entirely sufficient, not done in Doxygen or lacks in few important 
places. Game might miss one or two required elements for project work. 
 
Grade 1-2:  Schedule is met in few occasions, but generally everything is late. Some of required documents are missing or 
their contents does not entirely match the requirements. Language is mostly understandable, but leaves to be desired. Game 
code is most parts readable but might have few messy pieces. Game code is somewhat modular, but largely monolithic. Game 
code is documented in some degree, but either documentation is not good, it is not done with Doxygen or it is lacking 
information in several important places. Game contains some required elements for project work. 
 
Grade 0: Schedule is not met, almost all submissions are late. Required documents have not been written or their contents do 
not match the requirements. Language is very poor. Game code is messy, hard to read and largely monolithic. Game code is 
completely or largely  undocumented. Game misses required elements for project work. 



Arviointiasteikko: Excellent (5), Good(4-3), Satisfactory(2-1), Failed(0). 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Course is entirely an online course.  

1. Network studying environment: Moodle environment and Connect Pro sessions, VPN connection to version 
management server.  

2. Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion 
forums, chat and messaging system in the Moodle environment. Obligatory contact sessions will be 
organized via Connect Pro. There are no weekly exercises. Project consists of milestone events, where 
certain documents, programs, and presentations must be held.  

3. Project files: Project files will be submitted into version management repository provided via NKUAS.  

It is not possible to pass this course via exam on general exam dates.  

BD2215 Johdanto elektroniseen kaupankäyntiin, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee elektronisen kaupankäynnin liiketoimintaa ohjaavat seikat.  
2. Opiskelija osaa tunnistaa muutokset, joita liiketoimintaprosesseissa tarvitaan otettaessa tietoverkot keskeiseksi 

osaksi yrityksen liiketoimintaa. 

Keskeinen sisältö: Elektronista kaupankäyntiä suunniteltaessa käydään läpi seuraavia teemoja esimerkkiyrityksen 
näkökulmasta:  
- mitkä ovat tavoitteet? Muuttuuko liiketoimintamalli? 
- asiakkaat ja markkinointi 
- tavara ja tietovirtojen hallinta 
- maksutavat ja tietoturva 
- sähköisen kaupankäynnin toteutusratkaisuja 
- oikeudelliset säädökset ja lait 
- kansainvälisyys 

Edeltävät opinnot: osaamista liiketoiminnan perusteista 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 tuntia omaehtoista työskentelyä 

Oppimateriaali: oppimisympäristöstä löytyvä materiaali ja harjoitukset, Kirjasto- ja tietopalveluiden tarjoama elektroninen 
aineisto 

Arviointiperusteet:  

Opintojakson suorittaminen edellyttää ryhmätyön, oppimistehtävien suorittamista ja oppimispäiväkirjan tekemistä. 
Opintojakson arvioinnissa painoarvot: ryhmätyö 50 %, oppimistehtävät 20 % ja oppimispäiväkirja 30 % 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. 

BD2224 Liiketoimintaprosessien mallintaminen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee prosessiajattelun perusteet ja organisaatioiden toiminnan liiketoimintaprosessien tasolla.  
2. Opiskelija tuntee strategian merkityksen perusteet prosessien näkökulmasta.  
3. Opiskelija osaa tunnistaa toimintokeskeisen ja prosessiperustaisen organisaation eroihin.  
4. Opiskelija osaa mallintaa liiketoimintaprosesseja ja tuntee yleisimpiä kuvaustapoja.  
5. Opiskelija osaa käyttää jotain case-välinettä (esim. Microsoft Visio) liiketoimintaprosessien mallintamiseen.  
6. Opiskelija tuntee prosessien mittaamisen ja arvioinnin perusteet sekä teoriassa että käytännön tasolla.  
7. Opiskelija tekee prosessianalyysin jonkin yhteistyöyrityksen prosesseista.  
8. Opiskelija tutustuu liiketoimintaprosessien ja organisaation IT-ratkaisuiden suhteeseen ja tyypillisiin haasteisiin sekä 

kehityskohteisiin.  



Keskeinen sisältö:  

• Johdanto prosessiajatteluun, toimintokeskeinen vs. prosessiperustainen organisaatio, BPM- business process 
management, strategialähtöisen organisaation prosessien perusteet,  

• Yrityksen liiketoimintaprosessien poikkifunktionaalinen kuvaaminen, case: Microsoft Visio,  

• Yrityksen tietojärjestelmät & liiketoimintaprosessit, toiminnanohjaus.  

• Toiminnan mittaaminen, mittarien laadinta, prosessien ja strategian kytkentä toisiinsa, prosessien systemaattinen 
arviointi ja kehittäminen, prosessit ja PDCA-syklin perusteet.  

• Sovellusalueita; prosessiajattelu laadunvarmistuksen ja verkostoitumisen tukena, SCM-tilaus-toimitusketjujen 
hallinnassa (esim. SCOR-malli), tuote- ja palvelutuotannon erityiskysymykset prosessien hallinnassa.  

• Case-harjoitus: yrityksen prosessien mallintaminen ja analysointi (yksilö- tai pienryhmätyö) 

Edeltävät opinnot: Suositellaan BD2015 Tietohallinto. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Itsenäistä ja ohjattua opiskelua(50 h), ohjattua ja itsenäistä työskentelyä (yrityksen 
prosessien mallintaminen ja analysointi) 30 h. 

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla verkko-opiskeluympäristön kautta. 

Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät 100 %. Osa tehtävistä katselmoidaan tunneilla. Osan tehtävistä voi tehdä 
pienryhmissä (1-3 opiskelijaa). 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi järjestetään kokonaisuudessaan verkko-opintoina. 

Koska kurssin koe on koneella tehtävä verkkotentti, kurssi ei ole tentittävissä kesätenttinä.  

BD2224E Modeling Business Processes, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Students become familiar with the basics of process thinking and functions of organisations at the level of business processes. 
Students learn about modelling business processes and the most common modelling methods as well as about measuring and 
evaluating processes. 

Keskeinen sisältö: · Introduction to process thinking 
· Strategic management and process- based organisations 
· Description of the business processes of an enterprise 
· Measuring processes, systematic evaluation and development 
· Case study: modeling the processes of an enterprise and analysing them (individual or small group work) 

Edeltävät opinnot: Basic business studies 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: As an average, the course demands 4-6 hours of individual weekly work (approx. 80 
hours total / whole course). 

Oppimateriaali: Submitted in the Moodle environment. 

Arviointiperusteet: The final Assesment consists of three different assignments: 
· Smaller exercises during the course 
· Exam (at the end of the course) 
· One larger assignment (groups of 1 to 3 students) 

Arviointiasteikko: Grading: 0-5. 
 
<50% of max points = 0 
50% of max points = 1 
60% of max points = 2 
70% of max points = 3 
80% of max points = 4 
>=90% of max points = 5 

 



Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: Network studying environment:    Moodle environment  
 No lectures.  Interaction and exercises: Students interact with the lecturer and with one another using discussion forums, 
chat and messaging system in the Moodle environment. Exercises are also submitted to the lecturer through Moodle. 

BD2231 Yritysten liiketoimintaprosessit ja tietojärjestelmät, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee perusteet yrityksen liiketoimintaprosessien tukemiseen ja kehittämiseen tietojärjestelmien avulla.  
2. Opiskelija tuntee organisaatioiden tyypilliset arvoketjut (esim. SCM, SCOR-malli) ja niiden soveltaminen tuote- ja 

palvelutuotannossa.  
3. Opiskelija tutustuu tietojohtamisen perusteisiin tietojärjestelmien näkökulmasta.  
4. Opiskelija tutustuu mm. logistiikan, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tuotekehityksen tietojärjestelmiin sekä 

toimistoautomaation sekä työryhmäsovellusten perusteisiin.  
5. Opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien ja tietovarastojen merkityksen liiketoimintatiedon ja päätöksenteon tuen 

näkökulmasta.  
6. Opiskelija osaa arvioida yritysten tarpeita tietojärjestelmien näkökulmasta.  
7. Opiskelija osaa tunnistaa organisaation toiminnasta kohteita tietojärjestelmien ja liiketoimintaprosessien 

rinnakkaiselle kehittämiselle. 

Keskeinen sisältö:  

• Johdantoa kurssin aiheisiin.  

• SCM, tilaus-toimitusketjun- hallinnan haasteet yritysten tietojärjestelmille.  

• Tietojohtamisen perusteet, tietojohtaminen & tietojärjestelmät.  

• Logistiikan tietojärjestelmät, taloushallinnon tietojärjestelmät, henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät, tuotekehityksen 
tietojärjestelmät, toimistoautomaatio-, viestintä- ja ryhmätyöjärjestelmät.  

• Liiketoimintatiedon hallinta ja päätöksenteon tuki.  

• Tietovarastojen perusteet.  

• Tietojärjestelmät verkostoitumisen ja kansainvälistymisen tukena-johdantoa, tietojärjestelmät ja 
liiketoimintaprosessit-johdantoa.  

• Kurssilla käytetään erilaisia yritysten/organisaatioiden tietojärjestelmiä (mm. CRM-, ERP- ja workgroup) harjoitusten 
tekemiseen ja esimerkkiorganisaation tietojärjestelmän toteuttamiseen. 

Edeltävät opinnot: Suositellaan BD2015 Tietohallinto, BD2224 Liiketoimintaprosessien kehittäminen 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 50 h, itsenäisiä harjoituksia ja projektityö 50 h 

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla verkko-opiskeluympäristön kautta. 

Arviointiperusteet: Koe (50 %), projektityö (50 %) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi järjestetään kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Koska kurssilla ei ole koetta, kurssin 
tenttiminen ei onnistu yleisinä tenttipäivinä. Uusinta/arvosanan korottaminen tehdään korvaavilla harjoituksilla - sovitaan 
opettajan kanssa. 

BD2232 Tietojärjestelmien integrointi, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee organisaatioiden tietojärjestelmien integroinnin perusteet.  
2. Opiskelija tuntee järjestelmien integroinnin tarpeita, tavoitteita, etuja ja haasteita.  
3. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa yleisimpiä integrointistandardeja ja -tekniikoita.  
4. Opiskelija osaa arvioida organisaation arvoketjun ja verkostojen tietojärjestelmien integrointitarpeita ja 

suunnittella tarvittavat integrointiratkaisut.  
5. Opiskelija tuntee järjestelmäintegraation ja tietohallinnon suhteen ja tyypillisimmät haasteet organisaatioiden IT-

ratkaisuiden organisoinnissa liiketoimintalähtöisen integraation näkökulmasta.  



6. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa erilaisia työkaluja organisaatioiden tietojärjestelmien integroinnin toteutukseen 
ja integraation hallintaan (orchestration). 

Keskeinen sisältö:  

• Johdanto tietojärjestelmien integrointiin; integroinnin tavoitteet, edut ja haasteet.  

• Tietojärjestelmien ja integroinnin merkitys organisaatioiden verkostojen ja suhteiden hallinnassa. Vertikaalinen 
integrointi, horisontaalinen integrointi. "On demand"-liiketoiminta ja dynaaminen integrointi.  

• Erilaisia integrointitekniikoita ja -menetelmiä: Web 2.0, XML-pohjainen integraatio, SOAP & WebServices, EAI- 
Enterprise Application Integration,  

• SOA-palveluperustainen arkkitehtuuri, ESB-Enterprise Service Bus-palveluväylät, UDDI-palvelurekisterit, BPEL-
orkestrointikieli.  

• Integrointityökaluja ja -alustoja  

• Järjestelmäintegraatio Microsoft. NET ja Java-tekniikoiden näkökulmasta. SOA/BPEL-toteutus Netbeans-työkalulla, 
case: SAP NetWeaver, case: Microsoft BizTalk.  

• Eri tekniikoilla toteutettujen tietojärjestelmien integrointiharjoituksia. 

Edeltävät opinnot: Suositellaan BD2015 Tietohallinto, BD2224 Liiketoimintaprosessien kehittäminen, BD2202 XML-
ohjelmointi. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 60 h luentoja ja ohjattuja harjoituksia, 60 h itsenäisiä ja ohjattuja harjoituksia eri 
työkaluja käyttäen, 15 h harjoitusten purkamista, koe. 

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla verkko-opiskeluympäristössä. 

Arviointiperusteet: Harjoitukset 70 %, koe 30 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan kokonaisuutena verkko-opintoina. Koska kurssiin liittyy koneella tehtävä 
verkkotentti, koetta ei voi uusia/korottaa PKAMKin yleisissä kesätenteissä. 

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

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee nykyaikaisten tietovarastojen (DW) ja business intelligence (BI)-järjestelmien perusteet ja 
merkitysen organisaatioiden toiminnassa.  

2. Opiskelija tuntee BPM:n (business process management), tietovarastoinnin, tiedon jalostamisen business 
intelligence-järjestelmien merkityksen organisaation päätöksenteon ja liiketoimintaprosessien tukena.  

3. Opiskelija osaa arvioida organisaation tietojärjestelmätarpeita tietovarastojen ja bi-järjestelmien näkökulmasta.  
4. Opiskelija on tutustunut jonkin tietovarastointi- ja business intelligence-työkalun käyttöön (esim. Cognos, Microsoft 

Office 2007) ja osaa käyttää DW/BI-järjestelmien perustoimintoja  
5. Opiskelija osaa arvioida käytettävien DW/BI-järjestelmien käyttökelpoisuutta organisaation erilaisiin 

sovelluskohteisiin 

Keskeinen sisältö:  

1. Johdanto tietovarastoihin ja business intelligence-järjestelmiin.  
2. "on demand"-liiketoiminta, haasteet organisaation tietojärjestelmille.  
3. Liiketoiminnan suorituskyvyn hallinta, BAM-liiketoimintatapahtumien seuranta.  
4. Organisaation arvoketjun ja verkostojen tukeminen.  
5. Datawarehouse-tietovarastointi, datamining, OLAP-perusteet ja OLAP-kuutiot, ad hoc-kyselyt, raportointi, tiedon 

jalostaminen ja analysointi.  
6. Tietolähteiden ja -varastojen integrointi, XML-pohjaiset integrointiratkaisut.  
7. Business Intelligence - liiketoimintaälykkyys  
8. Erilaisia tietovarasto- ja business intelligence-työkaluja (mm. Cognos, SQL Server, Office 2007) 

Edeltävät opinnot: Suositellaan BD2015 Tietohallinto, BD2224 Liiketoimintaprosessien kehittäminen 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 40 h luentoja, 40 h ohjattuja harjoituksia sekä pienryhmissä suoritettavia case-
harjoituksia. 



Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla verkko-opiskeluympäristössä. 

Arviointiperusteet: Arvosana muodostuu ohjattujen harjoituksien suorittamisesta ja ratkaisujen esittämisestä 
ohjaajalle. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi järjestetään kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Koska kurssilla ei ole koetta, kurssin 
tenttiminen ei onnistu yleisinä tenttipäivinä. Uusinta/arvosanan korottaminen tehdään korvaavilla harjoituksilla - sovitaan 
opettajan kanssa. 

BD2233 Sähköisen liiketoiminnan juridiikka, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää oikeuden peruskäsitteistön ja oikeudellisen systematiikan sekä lainsäädännön ja 
hyvien liiketapojen merkityksen sähköisessä liiketoiminnassa.  
Hän osaa etsiä tietoa opintojakson aihealueesta sekä soveltaa oikeusnormeja yrityksen oikeudellisissa asioissa ja toimia 
oikeussääntöjen mukaan. 

Keskeinen sisältö: Kurssi jakaantuu 5 moduuliin, jotka on suoritettava numerojärjestyksessä. Kunkin moduulin 
oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksyttävästi (vähintään 50 pistettä, maksimi 100 pistettä), ennen kuin opiskelija voi jatkaa 
seuraavan moduulin oppimistehtävien ratkaisemista. Oppimistehtävien palautukselle on asetettu ehdottomat aikarajat, joiden 
ylittäminen johtaa oppimistehtävän hylkäämiseen. 
Moduuli 1 : Yleistä oikeudesta 
Moduuli 2 : Sopimusoikeus  
Moduuli 3 : Markkinointi ja kilpailu  
Moduuli 4 : Kuluttajapalvelusopimukset  
Moduuli 5 : Luottosopimukset  

Edeltävät opinnot: Johdanto elektroniseen liiketoimintaan. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Omatoiminen työskentely ja harjoitukset n. 80 h. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali jaetaan Moodlessa. 
Suositeltavaa (pakollista!) oheislukemista ovat mm. Juha Laine (toim.): Verkkokauppaoikeus, Kalevi Suojanen: Opi oikeutta, 
Tradenomin käsikirja. 

Arviointiperusteet: Jokaiseen moduuliin sisältyy pakollisia oppimistehtäviä. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu 
oppimistehtävistä saatujen pisteiden perusteella: 
< 50 % maksimipisteistä = 0 
50 - 60 % maksimipisteistä = 1 
60 - 70 % maksimipisteistä = 2 
70 - 80 % maksimipisteistä = 3 
80 - 90 % maksimipisteistä = 4 
> 90 % maksimipisteistä = 5 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan itseopiskeluna Moodle-ympäristössä. Kontaktiluentoja ei ole. Opiskelijoiden ja 
ohjaajan välinen kommunikointi tapahtuu Moodlen välityksellä. 

BD2234 Organisaatiosimulointi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee simulointiajattelun perusperiaatteet, erilaisia näkökulmia ja mahdollisuudet kehittämistoiminnassa.  
2. Opiskelija osaa soveltaa simulointiajattelua erilaisten organisaatioiden, toimintoprosessien ja muiden ilmiöiden 

tarkastelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.   
3. Opiskelija osaa käyttää erilaisia simulointijärjestelmiä sekä itsenäisinä järjestelminä että yhteistyössä muiden 

tietojärjestelmien kanssa.  
4. Opiskelija osaa yhdistää erilaisia simulointi- ja päätöksenteon järjestelmiä  



Keskeinen sisältö:  

• Simuloinnin perusteet: perusperiaatteet, kehityshistoria, erilaiset näkökulmia, mahdollisuudet ja haasteet, 
kehityssuuntia  

• Simuloinnin soveltaminen erilaisten ilmiöiden mallintamisessa: erityisesti organisaatioiden toiminnan simulointi  

• Simulointityökalujen ja muiden ohjelmistojen käyttö  

• Simuloinnin hyödyntäminen liiketoiminnan tukemisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä 

Edeltävät opinnot: Johtaminen ja henkilöstöhallinto, Tietohallinto, Liiketoimintaprosessien mallintaminen, Tietojärjestelmät 
ja liiketoimintaprosessit, Tietovarastot ja Business Intelligence-järjestelmät. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja, sovellusesimerkkejä ja ohjattuja harjoituksia, itsenäisiä harjoituksia, koe 
ja koostava loppuharjoitus. 

Oppimateriaali: Luentomateriaali ja muu kurssin verkkoympäristössä jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Koe (1/3), harjoitukset (1/3), koostava loppuharjoitus (1/3) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Koska kurssiin liittyy verkossa 
suoritettava konekoe: kokeen uusiminen/korottaminen ei ole mahdollista ammattikorkeakoulun yleisissä kesätenteissä. 

BD2202 XML-ohjelmointi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija ymmärtää XML (eXtensive Markup Language) -kielen merkityksen erilaisten tietojärjestelmien osa-
alueissa ja järjestelmien välisessä tiedonsiirrossa.  

2. Opiskelija ymmärtää XML-kielen perusrakenteet ja tuntee soveltamisen eri sovelluskohteissa.  
3. Opiskelija osaa laatia XML-kielisiä dokumentteja sekä hallitsee dokumenttien prosessoinnin (mm. määritys, 

muotoilu, transformointi) perusteita. 

Keskeinen sisältö:  

• XML-kielen perusteet, soveltamis- ja käyttökohteita.  

• Dokumentin rakenteen kuvaaminen DTD:tä ja XML Schemaa käyttäen.  

• Dokumentin muotoilu ja muuntaminen XSL:ää käyttäen.  

• XML-liitännäisstandardeja ja sovellusalueita (mm. XPath, XLink, SOAP/WebServices, SOA/BPEL) 

Edeltävät opinnot: ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 40 h, omatoiminen työskentely ja harjoitustehtävien tekeminen 40 h. 

Oppimateriaali: Jaetaan kurssin alussa verkko-opiskeluympäristössä. 

Arviointiperusteet: Opintojaksoon kuuluu tentti sekä harjoitustehtäviä. Arvosana määräytyy molempien perusteella siten, 
että tentin painoarvo on 2/3 ja tehtävien 1/3. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan kokonaisuutena verkko-opintoina. Koska kurssiin liittyy koneella tehtävä 
verkkotentti, koetta ei voi uusia/korottaa PKAMKin yleisissä kesätenteissä. 

 

 



BD2203 PHP-ohjelmointi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

• Opiskelija tuntee PHP-kielen perusteet ja kykenee soveltamaan osaamistaan PHP-sovellusten kehittämisessä  

• Opiskelija tuntee ja osaa PHP -kielisten ja MySQL -tietokantaan pohjaavien www-sovellusten suunnittelua, 
toteutusta ja testausta.  

• Opiskelija tuntee ja osaa valita sekä ottaa käyttöön tyypillisimpiä PHP-ohjelmointiympäristöjä (LAMP, WAMP, 
XAMPP, tms.) 

Keskeinen sisältö:  

• LAMP-ohjelmointiympäristöön tutustuminen: PHP-ohjelmointiympäristön palveluiden perusteet ja ympäristön 
asennus.  

• PHP-kielen perusteet, SQL-kielen alkeet, MySQL -tietokantapalvelimen peruskäyttö (sovellusohjelmoijan 
näkökulmasta) sekä tietokantapohjaisten PHP-sovellusten suunnittelu, toteutus ja testaus (PDO)  

• Harjoitustyönä toteutaan www- sovelluksia PHP-kieltä käyttäen.  

• Sovelluksien tietokantana käytetään MySQL -tietokantaa.  

• Optionaalisina osioina Smarty- ja Savant -template-ohjelmointimalli sekä Propel-ORM-persistence-ohjelmointimalli. 

Edeltävät opinnot: BD2200 ja BD2001 tai vastaavat tiedot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yhteisiä luento- ja harjoitustunteja 40 h, omatoiminen työskentely ja 
oppimistehtävien tekeminen 40 h. 

Oppimateriaali: oppimisalustalta löytyvä materiaali, omat harjoitukset, Kirjasto- ja tietopalvelujen tarjoama elektroninen 
aineisto 

Arviointiperusteet: Opintojaksoon kuuluu tentti sekä harjoitustehtäviä. Arvosana määräytyy molempien perusteella siten, 
että tentin painoarvo on 2/3 ja tehtävien 1/3. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan kokonaisuutena verkko-opintoina. Koska kurssiin liittyy koneella tehtävä 
verkkotentti, koetta ei voi uusia/korottaa PKAMKin yleisissä kesätenteissä. 

BD2238 Java-ohjelmointi, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin ja Java-kielen keskeiset käsitteet. 
Opiskelija tuntee Java-kielen perusominaisuudet ja perussovellusrakenteet. 
Opiskelija omaa valmiudet ohjelmakoodin dokumentoimiseen. 

Keskeinen sisältö:  

• Yleiskuva ohjelmoinnista  

• Java-kielellä ohjelmointi  

• Pieni harjoitustyö Java-kielellä (suunnittelu, ohjelmointi, testaus ja dokumentointi)  

Edeltävät opinnot: BD1005 Ohjelmoinnin peruskurssi. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Keskimääräinen opiskelijan työmäärä on 135 tuntia ja se jakautuu: 

• Verkkoluentoihin 

• Itsenäiseen työskentelyyn (oppimateriaaleihin tutustumiseen ja viikkotehtävien tekemiseen) 

 

 



Oppimateriaali:  

1. Kosonen, Pekka, Peltomäki, Juha, Silander, Simo: Java 2, Ohjelmoinnin peruskirja, 2005  
2. Wikla, Arto: Ohjelmoinnin perusteet Java-kielellä  
3. Java tutorials (www-sivu)  

Arviointiperusteet: Loppuarviointi koostuu kahdesta osasta, jotka ovat viikkotehtävät ja loppukoe. 

Arviointiasteikko: Erinomainen (5), kiitettävä(4 - 3), tyyydyttävä (2 - 1), hylätty (0). 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi on verkkokurssi.  

1. Opiskeluympäristö: Moodle -ympäristö ja Connect Pro luennot.  
2. Luennot: Connect Pro:n kautta interaktiivisina tai nauhoitettuna.  
3. Vuorovaikutus ja harjoitustehtävät: Opiskelijoiden ja luennoitsijan keskinäinen vuorovaikutus tapahtuu Moodlen 

tarjoamien keskustelufoorumien ja viestintäjärjestelmien välityksellä. Myös viikkotehtävät jaetaan ja palautetaan 
Moodlen kautta. 

Mahdolliset loppukokeen uusinnat tulee neuvotella luennoitsijan kanssa henkilökohtaisesti.  

BD2229 Java-ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee edistyneemmän Java-sovelluskehityksen peruspiirteet, tyypilliset suunnittelunäkökohdat sekä 
teknisten valintojen perusteet  

2. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tietokantapohjaisia Java-sovelluksia (JDBC, ORM)  
3. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa Java-verkkosovelluksia - ja palveluita (Web-sovellukset, Web Services-

palvelut)  
4. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa viestintää ja integrointia tukevia Java-sovelluksia (JMS, SOA)  
5. Opiskelija osaa rakentaa ja yhdistellä edistyneempiä sovellusalueita (tietokanta, verkkopalvelut, 

sovelluskehykset) laajoiksi, joustaviksi ja ylläpidettäviksi sovelluskokonaisuuksiksi.  

Keskeinen sisältö:  

• Kertausta Java-kielen piirteistä edistyneempää sovelluskehitystä varten  

• Java-sovelluskehittimiä (Eclipse, NetBeans, tms.)  

• Java-tietokantaohjelmointi (JDBC, ORM)  

• Java-verkkosovellus ja -palveluohjelmointi (Web-sovellukset, WebServices, JMS, SOA)  

• Java-sovelluskehykset (Struts, Spring, Grails, tms.) 

Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perusteet, SQL-kielen perusteet, HTML/XHTML, XML-ohjelmoinnin perusteet, Java-
ohjelmoinnin peruskurssi 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Itsenäinen ja ohjattu opiskelu, itsenäiset ja ohjatut harjoitukset, koe. 

Oppimateriaali: Kurssin aikana verkkoympäristössä jaettavat materiaalit. 

Arviointiperusteet: Harjoitukset (1/3), koe (1/3), koostava loppuharjoitus (1/3) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Koska kurssin koe on koneella tehtävä verkkotentti, ei koetta voi 
uusia/korottaa kesätenteissä.  

 



BD2223 J2ME Java-mobiiliohjelmointi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu Java-mobiisovelluskehitykseen J2ME-ympäristön avulla. Kurssin tavoitteena on 
johdattaa opiskelijat Java-kielen käyttöön J2ME-ympäristön mukaisessa mobiiliohjelmoinissa. Opiskelija osaa toteuttaa omia, 
toimivia, hyvin suunniteltuja ja käyttökelpoisia sovelluksia Java-yhtensopivia mobiililaitteita varten. 

Keskeinen sisältö: Kurssilla käydään läpi Java-mobiiliohjelmointiin ja etenkin J2ME-ympäristöön liittyvät aihealueet. Johdatus 
mobiilohjelmointiin, Javan käyttö mobiiliohelmoinnissa. Mobiilisovellusten historiaa, tätäpäivää ja tulevaisuutta. Sovellusten 
toteuttamisen perusteet. MIDP-profiilit ja MIDlet-sovellusluokka, sovellusten rakenne. J2ME-sovelluskehittimet. J2ME-
ohjelmointiympäristöt. Erilaisten sovellusten toteuttaminen. Kehittyneemmät J2ME-sovellukset (mm. tietoliikennesovellukset, 
peliohjelmointi, J2ME ja WebServices) 

Edeltävät opinnot: Java-ohjelmoinnin perusteet 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 h verkko-opiskelua sekä harjoituksien tekemistä. 

Oppimateriaali: Opiskelumateriaalina käytetään kurssin opettajan tuottamaa, verkko-opetukseen ja itsenäiseen 
työskentelyyn tarkoitettua oppimateriaalia. Lisäksi kurssilla esitellään erilaisia Java-mobiiliohjelmointi-aiheisia kirjoja, 
artikkeleita, web-sivuja ja muita resursseja, joita voi käyttää opiskelun tukena. 

Arviointiperusteet: 50 % verkkotentti, 50 % harjoitustyö. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. 

BD2015 Tietohallinto, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonaiskuvan nykyaikaisen, tietotekniikkaa tehokkaasti hyödyntävän yrityksen 
tietohallinnosta, systeemityöstä sekä yrityksen laite- ja ohjelmistohankinnoista. Tavoitteena on, että opiskelija oivaltaa 
sähköisen liiketoiminnan ratkaisujen mahdollisuudet organisaatiossa ja kyvyn nähdä tietojenkäsittely ja tietojärjestelmien 
kehittäminen osana yrityksen kehittämistoimintaa. 

Keskeinen sisältö:  

• Organisaation toimintojen kuvaus kokonaiskuvan saamiseksi 

• Strategisen suunnittelumallin käyttö kehittämisohjelmien löytämiseksi 

• Systeemityö tasot ja vaiheet 

• Tietohallintotehtävien rooliin valmentaminen 

• Kokonaiskuva sähköinen liiketoimintnan ja – asioinnin mahdollisuuksista 

• Tutustumisia kaupallisiin ja ilmaisiin yrityssovelluksiin 

• Yritysvierailu 

Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perusopinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: ohjattu lähiopiskelu 40 h, itsenäinen opiskelu 70 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali: Kirja: Kuivalahti, Yrityksen tietohallinto ja systeemityö. Opintojaksolla jaettava ja oppimisympäristöstä 
löytyvä aineisto 

Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja 

Arviointiasteikko: 1-5 

Opetuskieli: suomi 

 



BD2007 Yritys- ja sopimusoikeus, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää oikeuden peruskäsitteistön ja oikeudellisen systematiikan sekä lainsäädännön ja 
hyvien liiketapojen merkityksen yrityksen toiminnassa.  
Hän osaa etsiä tietoa opintojakson aihealueesta sekä soveltaa oikeusnormeja yrityksen oikeudellisissa asioissa ja toimia 
oikeussääntöjen mukaan. Opiskelija tuntee erilaiset IT-sopimustyypit. 

Keskeinen sisältö: Kurssi jakaantuu 10 moduuliin, jotka on suoritettava numerojärjestyksessä. Kunkin moduulin 
oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksyttävästi (vähintään 50 pistettä, maksimi 100 pistettä), ennen kuin opiskelija voi jatkaa 
seuraavan moduulin oppimistehtävien ratkaisemista. Oppimistehtävien palautukselle on asetettu ehdottomat aikarajat, joiden 
ylittäminen johtaa oppimistehtävän hylkäämiseen. 
Moduuli 1 : Yleistä oikeudesta 
Moduuli 2 : Yhtiömuodot  
Moduuli 3 : Sopimusoikeus  
Moduuli 4 : Markkinointi ja kilpailu  
Moduuli 5 : Irtaimen kauppa ja kuluttajapalvelusopimukset  
Moduuli 6 : Luottosopimukset  
Moduuli 7 : Asunnon ja toimitilojen hankinta 
Moduuli 8 : Työoikeus 
Moduuli 9 : Lainkäyttö ja täytäntöönpano  
Moduuli 10 : IT-juridiikka 

Edeltävät opinnot: Yhteiset perusopinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Omatoiminen työskentely ja harjoitukset n. 160 h. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali jaetaan Moodlessa. 
Suositeltavaa (pakollista!) oheislukemista ovat mm. Heikki Kivelä ja Reijo Nordell: Yrittäjän oikeutta,  
Juha Ojajärvi ja Silja Vainio: Ammattikorkeakoulun juridiikka I-II, Kalevi Suojanen: Opi oikeutta, Tradenomin käsikirja. 
Pekka Takki: IT-sopimukset käytännössä. 

Arviointiperusteet: Jokaiseen moduuliin sisältyy pakollisia oppimistehtäviä. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu 
oppimistehtävistä saatujen pisteiden perusteella: 
< 50 % maksimipisteistä = 0 
50 - 60 % maksimipisteistä = 1 
60 - 70 % maksimipisteistä = 2 
70 - 80 % maksimipisteistä = 3 
80 - 90 % maksimipisteistä = 4 
> 90 % maksimipisteistä = 5 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan itseopiskeluna Moodle-ympäristössä. Kontaktiluentoja ei ole. Opiskelijoiden ja 
ohjaajan välinen kommunikointi tapahtuu Moodlen välityksellä. 

BD2236 Virtuaaliorganisaatiot, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee virtuaaliorganisaatioiden keskeisimmät piirteet, toimintatavat, haasteet ja mahdollisuudet sekä 
erot perinteisiin organisaatiomalleihin  

2. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisissa organisaatioissa olevia virtuaaliorganisaatioita sekä virtuaaliorganisaatio-
ajattelusta organisaatioiden toiminnan osia.   

3. Opiskelija osaa tunnistaa, mallintaa ja arvioida virtuaaliorganisaatioille tyypillisiä toimintaprosesseja.  
4. Opiskelija osaa toimia sekä yksilönä että yhteisöllisesti ja luovasti, tehokkasti ja tuloksellisesti 

virtuaaliorganisaatioissa 
5. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa virtuaaliorganisaatioihin liittyviä johtamisen ja kehittämisen menetelmiä  
6. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää erilaisia virtuaaliorganisaatioissa sovellettavia tietojärjestelmiä, -palveluita ja -

ympäristöjä.  

 

 

 



Keskeinen sisältö:  

• Virtuaaliorganisaatioiden perusteet, mahdollisuudet ja haasteet  

• Esimerkkejä virtuaaliorganisaatioissa: mm. modernit t&k- ja tuotantoympäristöt, virtuaalipalveluliiketoiminta  

• Virtuaaliorganisaatiot vs. traditionaaliset organisaatiomallit, adhoc-organisoituminen  

• Luova mutta tuloksellinen toiminta virtuaaliorganisaatioissa: yksilön ja yhteisön näkökulmia  

• Virtuaaliorganisaatiot ja liiketoimintaprosessit: tunnistaminen, kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen  

• Virtuaaliorganisaatioissa sovellettavia tietojärjestelmiä ja muita ICT-ratkaisuja  

• Virtuaaliorganisaatioiden johtamisen erityispiirteet  

• Virtuaaliorganisaatioiden kehityssuuntia 

Edeltävät opinnot: Johtaminen ja henkilöstöhallinta, Projektinhallinta. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja ohjattua oppimista, itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä harjoitustehtäviä 
(virtuaaliorganisaatioissa toiminen). Koe ja koostava loppuharjoitus. 

Oppimateriaali: Luentomateriaali ja muu verkossa jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Koe (1/4), itsenäiset harjoitustehtävät (1/4), ryhmätyö (2/4) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan kokonaisuutenaan verkko-opintoina sekä erilaisissa virtuaaliympäristöissä. 

BD2239 Talouden suunnittelu ja johtaminen, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää ulkoisen laskentatoimen (kirjanpito) ja johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen lyhyen ja pitkän 
tähtäyksen suunnittelun tukena. Hän ymmärtää kirjanpitolainsäädännön merkityksen ja kahdenkertaisen kirjanpidon idean. 
Hän ymmärtää yrityksen tilikauden tuloksen muodostumisen perusteet, arvonlisäverotuksen perusteet sekä tilintarkastuksen 
merkityksen. Hän osaa tilinpäätösasiakirjojen pohjalta arvioida yrityksen kasvua, kannattavuutta, maksuvalmiutta ja 
vakavaraisuutta. Hän osaa selvittää tuotteen tai palvelun kustannukset ja hinnoitella sen. Hän ymmärtää budjetoinnin 
merkityksen. Hän osaa arvioida investoinnin kannattavuutta. Hän osaa hankkia aihealueeseen liittyviä lisätietoja sekä 
hyödyntää tilitoimistojen palveluita. 

Keskeinen sisältö: Yrityksen/laitoksen talouden ja toiminnan strategisen suunnittelun keskeiset kysymykset. Laskentatoimi 
suunnittelun ja johtamisen tukena. Kirjanpidon merkitys yrityksen laskentatoimen kokonaisuudessa, kirjanpidon järjestäminen 
yrityksessä, kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteet. Tilinpäätöstietojen tulkinta. Kustannuslaskenta, hinnoittelu, budjetointi, 
investointien suunnittelu ja kannattavuus. 

Edeltävät opinnot: CI1001 Yritys- ja projektitoiminta 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu opiskelu 68 h, itsenäinen työskentely 67 h, yhteensä 135 h. 

Oppimateriaali:  

1) Tomperi, S.: Käytännön kirjanpito. Edita. Uusi tai uudehko painos. 
2) Yritystutkimusneuvottelukunta ry 2005. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus.  
3) JOKO Alhola, K. & Lauslahti, S. Laskentatoimi ja kannattavuuden hallinta. WSOY. Uusin tai uudehko painos. TAI Neilimo, K. 
& Uusi-Rauva E. Johdon laskentatoimi. Edita. Uusin tai uudehko painos.   
4) Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

 



BD2206 Verkkomultimedia - Flash, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimmät verkkomultimedian tuottamisen tekniikat. 
Opiskelija osaa hyödyntää ääntä, kuvaa ja animaatiota verkkosisällön yhtenä osana. 
Opiskelija osaa käyttää Flash:iä vuorovaikutteisen multimedian tuottamiseksi verkkoon. 

Keskeinen sisältö:  

• Erilaiset verkkomultimedian tuottamistavat  

• Macromedia Flash:in perusteet  

• Actionscriptin alkeet  

• Gif-animaatiot 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Keskimääräinen opiskelijan työmäärä on 108 tuntia ja se jakautuu: 

• Verkkoluentoihin 

• Itsenäiseen työskentelyyn (oppimateriaaleihin tutustumiseen ja viikkotehtävien tekemiseen) 

Oppimateriaali:  

1. Blake, Bonnie & Sahlin, Doug: How to Do Everything with Flash 8, 2005. (Luettavissa Ebraryn kautta)  
2. Muu luennoitsijan osoittama materiaali. (toimitetaan kurssin aikana) 

Arviointiperusteet: Loppuarviointi koostuu kahdesta osasta, jotka ovat viikkotehtävät ja loppukoe. 

Arviointiasteikko: Erinomainen (5), kiitettävä(4 - 3), tyyydyttävä (2 - 1), hylätty (0). 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi on verkkokurssi.  

1. Opiskeluympäristö: Moodle -ympäristö ja Connect Pro luennot.  
2. Luennot:  Connect Pro:n kautta interaktiivisina tai nauhoitettuna.  
3. Vuorovaikutus ja harjoitustehtävät: Opiskelijoiden ja luennoitsijan keskinäinen vuorovaikutus tapahtuu Moodlen 

tarjoamien keskustelufoorumien ja viestintäjärjestelmien välityksellä. Myös viikkotehtävät jaetaan ja palautetaan 
Moodlen kautta. 

Mahdolliset loppukokeen uusinnat tulee neuvotella luennoitsijan kanssa henkilökohtaisesti.  

BD2237 Flash-jatkokurssi, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yksinkertaisen pelin toteutusprosessin eri vaiheet. 
Opiskelija osaa ActionScriptin perusteet ja pystyy toteuttamaan yksinkertaisen pelin toiminnallisuuden sen avulla. 
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia peliprojekteja Flash:in avulla. 

Keskeinen sisältö:  

• Flashin hyödyntäminen peliohjelmoinnissa 

• ActionScriptin perusteet  

• Yksinkertaisen Flash-pelin toteuttaminen 

Edeltävät opinnot: BD2206 Verkkomultimedia - Flash, 4 op 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Keskimääräinen opiskelijan työmäärä on 108 tuntia ja se jakautuu: 

• Verkkoluentoihin 

• Itsenäiseen työskentelyyn (oppimateriaaleihin tutustumiseen ja peliprojektin toteuttamiseen) 



Oppimateriaali:  

1. Prayaga, Lakshmi && Suri, Hamsa: Beginning Game Programming with Flash, 2007. (Luettavissa Ebraryn 
kautta)  

2. Muu luennoitsijan osoittama materiaali. (toimitetaan kurssin aikana) 

Arviointiperusteet: Loppuarviointi suoritetaan toteutettavan Flash-pelin perusteella. 

Arviointiasteikko: Erinomainen (5), kiitettävä(4 - 3), tyyydyttävä (2 - 1), hylätty (0). 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi on verkkokurssi.  

1. Opiskeluympäristö: Moodle -ympäristö ja Connect Pro luennot.  
2. Luennot: Connect Pro:n kautta interaktiivisina tai nauhoitettuna.  
3. Vuorovaikutus ja harjoitustehtävät: Opiskelijoiden ja luennoitsijan keskinäinen vuorovaikutus tapahtuu Moodlen 

tarjoamien keskustelufoorumien ja viestintäjärjestelmien välityksellä.  

Mahdolliset loppukokeen uusinnat tulee neuvotella luennoitsijan kanssa henkilökohtaisesti.  

BD2205 Kuvankäsittely ja käyttö www-dokumenteissa, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija osaa digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet.  
2. Opiskelija tunnistaa erilaiset kuvien tallennusmuodot ja osaa valita niistä sopivat verkkoon ja osaa vertailla 

eri tallennusmuotojen käytettävyyttä.  
3. Opiskelija osaa tehdä pienimuotoisia animaatioita.  
4. Opiskelija osaa tehdä kuvakarttoja. 

Keskeinen sisältö:  

• kuvan suurennus ohjelmallisesti  

• kuvien yhdistäminen  

• kuvien läpinäkyvyys  

• tasojen hyödyntäminen  

• maskit  

• mustavalkoisen ja värikuvan muokkaus  

• animaatiot  

• kuvakartat 

Edeltävät opinnot: osaamista käyttöliittymien suunnittelusta sekä HTML/XHTML-kielestä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 tuntia omaehtoista työskentelyä 

Oppimateriaali: oppimisympäristöstä löytyvä materiaali, harjoitukset, Kirjasto- ja tietopalveluiden tarjoama elektroninen 
aineisto 

Arviointiperusteet: oppimistehtävistä koostuva portfolio, joka työstetään www-sivustoksi 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. 

 



BD2208 Käytettävyyden perusteet, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija tuntee käytettävyyden periaatteet sekä sisällöllisesti että ulkoisten asioiden näkökulmasta.  
2. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää tuotteen (esim. sovellus, www-sivusto) sisällön, sen jäsentämisen, 

toiminnallisuuden ja ulkoasun käytettävyyttä. 

Keskeinen sisältö:  

Käytettävyyden määritelmä, käytettävyys <> käyttöliittymä; Käytettävyyden asema suunnitteluprosessissa teoriassa ja 
käytännössä; Suunnittelumenetelmiä; Sisällön suunnittelu; Ulkoasun suunnittelu; Ihmisestä tiedonkäsittelijänä; 
Käytettävyyden testaus- ja arviointimenetelmiä  

Edeltävät opinnot: osaamista HTML-kielestä / www-sivujen tekemisestä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 120 tuntia omaehtoista työskentelyä 

Oppimateriaali: oppimisympäristöstä löytyvä materiaali ja harjoitukset, Kirjasto- ja tietopalveluiden tarjoama elektroninen 
aineisto 

Arviointiperusteet: Arvosana muodostuu tehtävien tekemisestä sekä niihin liittyvästä pohdintaosuudesta (60%) sekä 
esseestä (40%) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. 

BD2208E Basics of Usability, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Students know the principles of usability and are able to assess and develop the usability of an 
application. 

Keskeinen sisältö: - definition of usability, usability vs. interface 
- position of usability in the planning process 
- planning methods 
- human data processing 
- testing and evaluation methods 

Edeltävät opinnot: some knowledge about html or web-page design 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: As an average, the course demands 9-10 hours of individual weekly work (approx. 
100 hours total / whole course) 

Oppimateriaali: Delivered during the course. 

Arviointiperusteet:  

The final Assesment consists of three different assignments:  

• Smaller exercises during the course (40 %) 

•  Essay (60 %) 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt: The course is implemented online. 



BD2222 Mobile Internet, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu mobiilin Internetin käsitteisiin, ominaisuuksiin, mobiilipalveluiden toteutuksessa 
käytettyihin keskeisiin tekniikoihin ja mobiilin Internetin kehitysnäkymiin. Opiskelija tuntee mobiilipalveluiden 
toteutusperiaatteet WAP-ympäristössä WML- ja XHTML-kieliä käyttäen. 

Keskeinen sisältö: Kurssilla käydään läpi mobiiliin internetin liittyviä keskeiset aihealueet: Internetin nykytilaa (langallista, 
langatonta, mobiilia), Internetin lisäarvopalveluista, johdatus mobiiliin Internetiin, Mobiilin Internetin kehitys ja sukupolvet, 
mitä ovat mobiililaitteet ja mobiilisovellukset? Mobiilit multimediapalvelut, MMS, mobiilipalveluita Internetissä, esim. mobiili-tv-
palvelut, sisällön tuottaminen langattomille laitteille, WAP (Wireless Application Protocol), mobliilisivustojen ja palveluiden 
toteutus WML- ja XHTML-kielien avulla. Mobiilipalvelinsovellukset. Mobiilin Internetin ongelmia, etuja sekä kehitysnäkymiä. 
Lisäksi opiskelijat voivat itse ehdottaa sisältöjä, joita kurssilla voidaan käydä läpi, esim. erilaiset mobiiliohjelmontitympäristöt 
(esim. Microsoft .NET mobiilipalveluiden luomisessa, Java-kielen rooli mobiilsovelluksissa, mobiilin multimedian 
mahdollisuudet, multimediaviestit, yms.). 

Edeltävät opinnot: HTML/XHTML 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80 h verkko-opiskelua ja harjotuksia, 2 h verkkotentti. 

Oppimateriaali: Opiskelumateriaalina käytetään kurssin opettajan tuottamaa, verkko-opetukseen ja itsenäiseen 
työskentelyyn tarkoitettua oppimateriaalia. Lisäksi kurssilla tutustutaan lukusiin www- ja wap-sivustoihin opiskelun 
tukemiseksi. Lisäksi opiskelijat voivat itse esittää aiheita, joita kurssilla voidaan keskittyä opiskelemaan ja joihin opiskelija voi 
harjoitustöissä suunnata työpanostaan. 

Arviointiperusteet: 50 % koe, 50 % loppuharjoitustyö. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. 

BD2607 Proseduraalinen ohjelmointi, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

• Oppia ymmärtämään proseduraalisen ohjelman rakenteet  

• Oppia ymmärtämään muistin käsittely C- ja Java-kielissä  

• Oppia laatimaan itsenäisesti pieniä ohjelmia  

Keskeinen sisältö: Proseduraalinen ohjelmointiparadigma ja C-kieli. Dynaaminen muistinvaraus ja osoitinten käyttö. Kurssilla 
laaditaan yksinkertaisia C-ohjelmia ja tutustutaan käsikirjojen rakenteeseen ja esitystapaan. Harjoitustyön oltava hyväksytty 
ennen kuulusteluun osallistumista.  

Kurssin sisältö 

• Proseduraalisen ohjelmakielen perusrakenteet, toteutusvälineenä C-kieli  

• Aliohjelmat; sijoitus-, ehto-, toisto-, jne lauseet; lausekkeet  

• Osoittimet ja dynaamiset tietorakenteet  

• Stardardikirjastojen tärkeimmät rutiinit (syöte, tulostus, merkkijonot)  

Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin peruskurssi. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Omatoiminen työskentely ja harjoitustehtävien tekeminen n. 100h. 

Oppimateriaali: Verkkomateriaali 
 
Kernighan & Ritchie: The C Programming Language, 2nd edition. 

Arviointiperusteet: * Viikottaiset harjoitustehtävät, 
* Harjoitustyö, 
* Aktiivisuus, 
* Lopputentti 



Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssin toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

Kurssi suoritetaan verkkokurssina.  

Kurssin aikana opiskelija käy läpi jokaiselle viikolle erikseen määritellyn materiaalin itsenäisesti sekä itse tarpeelliseksi 
kokemansa lisämateriaalin. Tämän perusteella ratkaistaan vaihteleva määrä viikottaisia harjoitustehtäviä jotka palautetaan 
tarkistattavaksi. Osasta tehtävistä annetaan opiskelijalle sanallinen palaute, erityisesti silloin, kun ratkaisussa on selviä 
puutteita tai ongelmia. Lisäksi joka viikon tehtävistä julkaistaan kommentoidut mallivastaukset.  

• Jokainen tehtävä palautetaan erikseen sähköpostilla kurssin sähköpostiosoitteeseen  

• Palautuksen sähköpostiviestin otsikon tulee noudattaa merkilleen annettua määritelmää  

• Palautuksen tulee sisältää vain c-koodia (ellei erikseen mainita)  

• Jokaisesta tehtävästä annetaan sanallinen itsearviointi sekä arvio tehtävän vaikeustasosta (hyvin helppo, helppo, 
normaali, vaikea, hyvin vaikea). 

Koska ohjelmointi on ennenkaikkea opittu taito, on tärkeää, että kurssin osallistujat ohjelmoivat koko kurssin ajan myös muita 
tehtäviä kuin annettuja viikottaisia harjoitustehtäviä. Tätä varten kurssin materiaalissa on vinkkejä, joiden avulla ohjelmointia 
voi harjoitella. Kuitenkin myös oma aktiivisuus on tärkeää ja sen vuoksi onkin hyvä jatkuvasti tehdä erilaisia pieniä ohjelmia ja 
kokeilla kurssilla läpikäytäviä asioita. Ohjelmointi on tietojenkäsittelytieteilijän käsityötaito jota oppii vain tekemällä.  

Kurssin aikana jokainen opiskelija suorittaa harjoitustyön, joka tulee palauttaa (ja olla hyväksytty) ennen kurssin 
loppukokeeseen osallistumista. Tämän vuoksi harjoitustyön tekeminen pitää aloittaa riittävän ajoissa. Viimeinen 
palautuspäivämäärä sekä ohjaustilaisuudet ilmoitetaan harjoitustöitä jaettaessa.  

BD2601 Diskreetit rakenteet, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Kurssi johdattaa niihin tiedon esitysmuotoihin, joita tarvitaan tiedon esittämiseksi tietokoneen käsittelyn 
mahdollistamiseksi. Tällaisia ovat mm. graafit. Kurssilla käsitellään myös johdatus logiikkaan ja eräitä diskreetin matematiikan 
perusasioita. 

Keskeinen sisältö: Propositiologiikkaa 

Boolen algebraa Joukko-oppia Predikaattilogiikkaa Relaatio Induktio Rekursio Verkkoteoriaa Lukujärjestelmät  

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 32 h, harjoitukset 16 h, omatoiminen työskentely 32 h 

Oppimateriaali: Kurssin luennot pohjautuvat jonkin verran kirjaan  
 
Grassmann, Tremblay: Logic and discrete mathematics :  
     a computer science perspective 
Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, 1996 
        
Osaan kurssia (logiikka, joukot, induktio, rekursio) sopii kirja 
 
Merikoski, Virtanen, Koivisto: Johdatus diskreettiin metematiikkaan. 
WSOY, Porvoo 2004 
 
Loogiikan perusteita voi opiskella seuraavista 
 
H. Salminen, J. Väänänen: Johdatus logiikkaan.  
Gaudeamus, Saarijärvi 2002  
 
L. Kurittu: Johdatus logiikkaan. 
Jyväskylän yliopisto, matematiikan laitos, Jyväskylä 2000 
 
S. Miettinen: Logiikan perusteet. 
Gaudeamus 

Arviointiperusteet: Kaksi välikoetta. 

Arviointiasteikko: 0-5. 



Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssin toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

BD2602 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakso on johdatus ihmisen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen ja käyttäjäkeskeiseen 
suunnitteluun. 

Keskeinen sisältö: Kurssilla käsitellään  

• vuorovaikutussuunnittelun peruskäsitteitä  

• erilaisia vuorovaikutustapoja ja -välineitä  

• vuorovaikutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa käytettäviä menetelmiä  

• graafisten käyttöliittymien suunnittelun perusteita 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Vaikka tavanomaisia luentoja ja demotilaisuuksia ei ole, kurssin materiaalin 
omaksuminen ja tehtävien tekeminen vaatii työtä. Itsenäiseen opiskeluun ja kurssiin liittyvien tehtävien tekemiseen on hyvä 
varata ainakin 10 h / viikko (kurssin laajuus on 4 op = n. 100 tuntia). 

Oppimateriaali: Kaikki kurssin suorittamiseen tarvittava materiaali, ohjeet, aikataulu ja uutiset löytyvät Moodlesta, jota 
päivitetään viikoittain kurssin edetessä. 

 
Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:  

• Tietojenkäsittelijän etiikka  
o ACM Code of Ethics and Professional Conduct (ACM Council, 1992)  
o Tietotekniikan ammattilaisen eettinen ohjeisto (Tietotekniikan liitto, 2002)  

• Ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus  
o Norman, Donald A. Miten avata mahdottomia ovia? (The Psychology / Design of Everyday Things). Weilin + 

Göös, 1991.  
o Shneiderman, Ben & Plaisant, Catherine. Designing the User Interface. Pearson / Addison Wesley, 2005.  

Arviointiperusteet: Kurssista saatavaan arvosanaan vaikuttavat lopputentti, kurssin aikana tehdyt harjoitustehtävät sekä 
pakolliset harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssin toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opetuksena. Paikkaan sidottua kontaktiopetusta ei ole. Kurssi pidetään 
kuitenkin tietyssä aikataulussa siten, että jokaisella viikolla julkaistaan uutta materiaalia ja tehtäviä. Kurssi sisältää itsenäisesti 
opiskeltavan materiaalin lisäksi viikottaisia harjoitustehtäviä ja pienimuotoisia pakollisia harjoitustöitä. Kurssialustana on 
Moodle.Kurssin lopuksi järjestetään tentti. 

BD2603 Laskennan teoria, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Kurssin sisältö: 

• tutustuminen kolmeen laskennan malliin (äärellinen automaatti, pinoautomaatti ja Turingin kone)  

• ongelman ratkeavuuden ja vaikeuden arviointi 

 

 



Keskeinen sisältö:  

Kurssin sisältö: 

• tutustuminen kolmeen laskennan malliin (äärellinen automaatti, pinoautomaatti ja Turingin kone)  

• ongelman ratkeavuuden ja vaikeuden arviointi 

Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin peruskurssi, Diskreetit rakenteet. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kurssiin kuuluu luentoja 32 tuntia, harjoituksia 16 tuntia ja omatoimista 
työskentelyä n. 50 tuntia. 

Oppimateriaali:  

Kirjallisuus: 

• Hämäläinen Wilhelmiina: Hauskaa ja havainnollista laskennan teoriaa, luentomoniste.  

• Sipser, M: Introduction of teory of computation, Addison-Wesley, 2001  
• Lewis, H.R. & Papadimitriou, C.H. Elements of the Theory of Computation, Second Edition, Prentice-Hall, 1998  

• Hopcroft, J.E., Motwani, R., Ulman, J.D. Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Addison-
Wesley, 2001  

• Kinber, E. & Smith, C. Theory of Computing. A Gentle Introduction. Prentice Hall, 2001 

Arviointiperusteet: Kurssin voi suorittaa kahden kertauskuulustelun avulla, jos tekee ainakin kolmanneksen harjoituksista. 
Kurssin läpäisyyn vaaditaan 50 % kurssin kokonaispistemäärästä. Harjoitustehtävistä saa kertauskuulusteluun lisäpisteitä, 
maksimissaan 10 % kurssin maksimipistemäärästä. 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

BD2604 Tietorakenteet ja algoritmit 1, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Kurssin tavoitteena on nostaa ohjelmien ja ohjelmoijien abstraktiotasoa. Johdatus algoritmien vaativuuteen. 
Tietojenkäsittelyssä tavallisimmin käytetyt tietorakenteet ja niiden hyödyntäminen. Tietorakenteiden käyttäminen ja 
toteuttaminen Java-kielellä. 

Keskeinen sisältö:  

- Analyysin perusteet: (6h) 
  * algoritmien suunnittelu ja toteutusperiaatteista 
  * asymptoottinen aika- ja tilavaativuusanalyysi 
  * paras, keskimääräinen, pahin tapaus 
  * O, o, Omega, theta 
  * kompleksisuusluokat 
  * aika vs. tila 
 
- Perustietorakenteet: (14h) 
  * koteloinnin periaate, toteutustavat 
  * lista sukulaisineen 
  * puut 
  * verkot (kevyesti) 
  * joukot 
  * oikean tietorakenteen valinta 
 
- Perustietorakenteiden toteuttaminen (6h) 
 
- Perusalgoritmeja: (6h) 
  * järjestämisalgoritmit (selection, insertion, 
    quicksort, heapsort, mergesort) aikavaativuuksineen 
  * hajautus + törmäyksen välttämisstrategiat 
  * binäärihakupuut 
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Edeltävät opinnot:  

  Kohtuullinen ohjelmointitaito Javalla.  
  Kyky ratkoa yksinkertaisia matemaattisia lauseita ja lausekkeita.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 32 t, Harjoitukset 16 t, omatoiminen työskentely 80 h 

Oppimateriaali: Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to Algorithms, Weiss: Data Structures and Algorithm Analysis in 
Java. 

Arviointiperusteet:  

• 1/3 harjoitustehtävistä vaaditaan 2. välikokeeseen osallistumiseksi.  

•  bonusta harjoitustehtävistä välikokeiden kautta suorittaville. Eli bonukset lasketaan vain vähimmäisosan ylittävältä 
osuudelta. Bonukset lasketaan tarkasti, ei siis mitään pyöristyksiä puoleen tai kokonaiseen pisteeseen.  

• Harjoitusbonuksia jaetaan vain harjoituksissa läsnäolijoille, niitä ei siis saa lähettämällä  ratkaisuja etukäteen 
sähköpostilla tms olipa syy mikä tahansa. Muutamalta harjoituskerralta poissaolon pisteet eivät ole ratkaisevia 
kurssin läpäisyn kannalta, jollei pääse useimpiin harjoituksiin, niin yleinen kuulustelu on oikea ratkaisu. Oppimisen 
(ja kurssin läpäisyn) kannalta on tärkeintä tehdä tehtäviä, arvosana määräytyy kokeiden perusteella.  

• 50% = 1, 60% = 2, 70% = 3, 80% = 4 ja 90% = 5  

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

BD2605 Tietorakenteet ja algoritmit 2, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Nostaa ohjelmien ja ohjelmoijien abstraktiotasoa edelleen! Keskimääräinen aikavaativuus, 
aikavaativuuksien alarajojen todistaminen. Algoritmisuunnittelustrategiat. Verkko abstraktina tietotyyppinä ja 
verkkoalgoritmit. Ulkoisen muistin käytön analysointi. Joukon totetuttaminen hakupuilla ja hajautuksella. 

Keskeinen sisältö:  

  Analyysin perusteet (kertausta, jatkoa): 5 t  

• kertaluokkien, aikavaativuuden laskemisen kertaus  
• empiirinen tehokkuuden mittaus  

• rekursiorelaatiot rekursiivisten alg. analyysissa  

• tasoitettu vaativuus  

• aikavaativuuden alarajan todistaminen  

  Strategiat: 4-6 t  

• BF  
• ahne  

• hajoita ja hallitse  

• peruutus  

• branch and bound  

• heuristiikat  

• mjono-alg.  

• dynaaminen ohjelmointi  

• numeerinen approksimointi (matemaattiset ongelmat) (johdatus)  

  Kehittyneemmät tietorakenteet 4  

• Verkot  
• B-puut  

  
 



  Perusalgoritmeja: 5  

• leveys- ja syvyyssuunt. haku  
• lyhin polku (Dijkstra ja Floyd)  

• transitiivinen sulkeuma  

• minimaalinen verkon virittävä puu (Prim ja Kruskal)  

• topologinen järjestys  

 Ulkoisen muistin algoritmit 1-2  
 Muuta (valinnaista) 0-2  

• online ja offline alg.  
• hahmontunnistus  

• satunnaisalg.  

• kombinatorinen optimointi  

Edeltävät opinnot:  

Tietorakenteet ja algoritmit 1. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 26 t, Harjoitukset 14 t, omatoiminen työskentely 70 t. 

Oppimateriaali: Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to Algorithms, Weiss: Data Structures and Algorithm Analysis in 
Java. 

Arviointiperusteet:  

• Harjoitustehtäviä ja pakollisia X-tehtäviä.  

• 1/3 tavallisista demoista tehtävä, harjoitusbonukset lasketaan 1/3 ylittävältä osalta.  

• X-tehtävät ovat pakollisia. Vaikutus koko kurssin arvosteluun n. 40%.  

• Harjoitusbonuksia jaetaan vain harjoituksissa läsnäolijoille, niitä ei siis saa lähettämällä lähettämällä ratkaisuja 
etukäteen sähköpostilla tms olipa syy mikä tahansa. Muutamalta harjoituskerralta poissaolon pisteet eivät ole 
ratkaisevia kurssin läpäisyn kannalta, jollei pääse useimpiin harjoituksiin, niin yleinen kuulustelu on oikea ratkaisu. 
Oppimisen (ja kurssin läpäisyn) kannalta on tärkeintä tehdä tehtäviä, arvosana määräytyy kokeiden perusteella.  

• 50% = 1, 60% = 2, 70% = 3, 80% = 4, 90% = 5.  

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

BD2606 Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Johdatus hajautettujen verkkopohjaisten järjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hajautetut 
algoritmit. Johdatus tietoliikenteeseen ohjelmallisella tasolla. Samanaikaisuuden hallinta. 

Keskeinen sisältö:  

• Hajautetun järjestelmän perusrajoitteet ja mahdollisuudet 5 tuntia  
o tavoitteet  
o asiakas-palvelin  
o vertaisverkko  
o samanaikaisuus  
o tietoturva  

• Hajautetut algoritmit 4  
o hajautettu päätös ja valinta  
o vian havaitseminen  
o vikasietoisuus  

• Samanaikaisuuden hallinta 8  
o säikeet, prosessit  
o lukot  
o keskeytykset, signaalit  



o päättymisen, lukkiuman havaitseminen  
o loogiset kellot  

• Web-järjestelmä hajautettuna järjestelmänä 4  
o http  
o skriptit  

• Tietoliikenteen perusteet (ei rautatasolla) 4  
o OSI  
o IP  
o socketit  

• Etäkutsut 3  
o JavaRMI  
o CORBA  

• Langattomat verkot 2  
o peruserot kiinteän linjan verkkoihin  
o protokollat, tekniikat  
o "päivän aihe"  

• Verkon hallinta 2  

• Rinnakkaisohjelmointi 4  
o usean prosessin käyttö yhteen laskennalliseen ongelmaan  
o rinnakkaistietokoneet  

Edeltävät opinnot: Tietorakenteet ja algoritmit 1. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

                    Viikottain /Yhteensä  
Luentoja                  4     32  
Kertaus                    2    16  
Harjoitukset             2    16  
Valmistautuminen     7    56  
Tentit                              4  
Valmistautuminen            9  
Yhteensä(t)     16,63      133  

Oppimateriaali:  

 Tanenbaum, van Steen: Distributed Systems, principles and paradigms  
 Coulouris, Dollimore, Kindberg: Distributed Systems, concepts and design  
 Bacon: Concurrent systems  
 Luentomoniste  

Arviointiperusteet:  

• 2 välikoetta, harjoitustehtävistä bonusta max 15% ylimääräsistä 1/3:n ylittävältä osuudelta.  

• Harjoitusbonuksia jaetaan vain harjoituksissa läsnäolijoille, niitä ei siis saa lähettämällä lähettämällä ratkaisuja 
etukäteen sähköpostilla tms olipa syy mikä tahansa. Muutamalta harjoituskerralta poissaolon pisteet eivät ole 
ratkaisevia kurssin läpäisyn kannalta, jollei pääse useimpiin harjoituksiin, niin yleinen kuulustelu on oikea ratkaisu. 
Oppimisen (ja kurssin läpäisyn) kannalta on tärkeintä tehdä tehtäviä, arvosana määräytyy kokeiden perusteella.  

• 50 % = 1, 60 % = 2, 70% = 3, 80% = 4, 90% = 5.  

Arviointiasteikko: 0-5. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

HARJOITTELU 

OPINNÄYTETYÖ 
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