
Tietotekniikan koulutusohjelma

SUORITETTAVA TUTKINTO

Insinööri (AMK), 240 op

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

Opiskelijan näkökulma

Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista tietotekniikka-alan ammattilaisia kansallisten ja kansainvälisten
työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Sisältönä ovat monipuoliset tiedot ohjelmistotuotannosta ja automaatiotekniikasta sekä
tietotekniikan palveluista. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ryhmätyötaitoja, sekä luoda edellytykset jatkuvalle
oppimiselle sekä itsensä ja työyhteisön kehittämiselle. Lisäksi opinnot antavat valmiuksia oman yritystoiminnan
harjoittamiseen. Tietotekniikan koulutusohjelmassa voi perehtyä myös turvallisuustekniikkaan ja sulautettuihin
mikroprosessorijärjestelmiin.

Työelämän näkökulma

Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa ohjelmistojen tuotannon, teollisuuden tietoteknisten ratkaisujen sekä
organisaatioiden tietoteknisten palveluiden osaajia. Koulutusohjelman tavoitteena on vastata nopeasti ja joustavasti
kehittyvän elinkeinoelämän osaajatarpeisiin. Koulutusohjelma tukee ja kehittää alueellista elinkeinoelämää kiinteässä
yhteistyössä yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA

Opintojen rakenne

Tietotekniikan insinöörin opinnot kestävät neljä vuotta. Jokainen opiskelija tekee oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman,
HOPS:in. Sen suunnittelemisen helpottamiseksi opinnot on ryhmitelty seuraavasti:

- perusopinnot 60 op
- yhteiset ammattiopinnot 30 op
- suuntautumisvaihtoehdon mukaiset ammattiopinnot 85 op
- vapaasti valittavat opinnot 20 op
- opinnäytetyö 15 op
- työharjoittelu 30 op

Perusopinnot ja yhteiset ammattiopinnot ovat kaikille yhteisiä ja pakollisia. Ne ajoittuvat enimmäkseen kahteen ensimmäiseen
opintovuoteen. Ensimmäisen opintovuoden keväällä opiskelija valitsee yhden kolmesta tietotekniikan
suuntautumisvaihtoehdosta.

Ammattiopintoihin kuuluu toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna laaja, 5 - 10 opintopisteen projektityö, jossa sovelletaan
vuoden aikana opittua, usein yritysten tai ammattikorkeakoulun kehittämisprojekteissa. Projektityöt tehdään ryhmittäin.

Vapaasti valittaviin opintoihin kannattaa sisällyttää opintokokonaisuus jostain toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai
koulutusohjelmasta.

Ohjatun työharjoittelun kesto on vähintään 20 viikkoa. Sille on varattu aikaa toisen ja kolmannen opintovuoden
kevätlukukausina ja kesinä.

Opinnäytetyö ajoittuu opiskelun loppuvaiheeseen. Siinä opiskelija toteuttaa itsenäisesti kehittämishankkeen omalta
ammattialueeltaan. Suurin osa tietotekniikan opinnäytetöistä tehdään yrityksille.

Oppimisprosessin yleiskuvaus

Tietotekniikan insinöörikoulutuksen oppimistavoitteita luonnehtivat vuosittaiset osaamistavoitteet: matemaattis-
luonnontieteellisen perustan jälkeen monipuoliset teknilliset opinnot ja erikoistuminen kahdelle tekniikan osa-alueelle.
Alkuvaiheessa opinnot ovat luentoja ja ohjattuja harjoituksia. Opintojen edetessä itsenäisen työskentelyn, harjoitustöiden ja
oppimisprojektien osuus lisääntyy.

Opiskelijaohjaus ja arviointi

Yleisessä opiskelijaohjauksessa ja opintojen edistymisen seurannassa noudatetaan AMK:n yleisesti hyväksymää HOPSnettiin
rakennettua prosessimallia, joka pohjautuu opiskelijan vuosittaiseen itsearviointiin ja kehityskeskusteluun. Ensimmäisenä
opintovuonna tietotekniikan opiskelijaohjaaja kantaa päävastuun opiskelijoiden ohjauksesta, tuesta ja neuvonnasta. Toisesta
opintovuodesta alkaen vastuu siirtyy suuntautumisvaihtoehtojen tutor-opettajille. Opintojen arviointi tapahtuu
opintojaksoittain opintojaksokuvauksen mukaisesti tentin, harjoitustöiden ja muiden arviointiin vaikuttavien tekijöiden
perusteella.



Opiskelijapalaute ja sen käsittely

Opintojaksopalaute jokaisesta opintojaksosta käsitellään opiskelijoiden ryhmänohjauksessa ja opettajien
kehityskeskusteluissa. 1. VUOSI - OPALA tulokysely, palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa (opiskelijaohjaaja +
koulutusohjelmajohtaja) 2. VUOSI - OPALA yleiskysely, palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa (suuntautumisvaihtoehdon
tutor-opettaja) - Ryhmän palautekeskustelu koko lukuvuoden toiminnasta yhdessä opettajien kanssa 3. VUOSI - OPALA
tavoiteprofiili, palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa (suuntautumisvaihtoehdon tutor-opettaja) - Ryhmän palautekeskustelu
koko lukuvuoden toiminnasta yhdessä opettajien kanssa 4. VUOSI - OPALA lähtökysely - Ryhmän palautekeskustelu koko
opiskelujen aikaisesta toiminnasta yhdessä kaikkien opettajien kanssa

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT

Tietotekniikan koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa, joista kaikista on tarjolla 85 op laajuiset
ammattiopinnot:
* automaatiotekniikka
* ohjelmistotekniikka
* tietotekniikan palvelutuotanto

Turvallisuustekniikassa, sulautetuissa järjestelmissä ja yrittäjyydessä on tarjolla 20 op laajuiset ammattiopinnot.

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikan insinöörit sijoittuvat mitä moninaisimpiin tehtäviin. Teollisuudessa automaatioinsinööri toimii automaation
suunnittelu-, toteutus- ja käyttötehtävissä. Muita tehtäviä ovat tuotekehitys, myynti- ja ostotehtävät sekä projektien johto.
Automaatiota sisältävien koneiden ja laitteiden markkina-alue on usein maailmanlaajuinen, joten ala tarjoaa mahdollisuuksia
myös kansainvälisiin tehtäviin. Automaation suuntautumisen valinnut opiskelija perehtyy erityisesti prosessi- ja
kiinteistöautomaation suunnittelu- ja käyttötehtäviin

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet ohjelmistotuotannon eri osa-alueille määrittelyyn, suunnitteluun,
ohjelmointiin, testaukseen, tuotteenhallintaan, laadunhallintaan ja ylläpitoon. Ohjelmointi-, projektityö- ja suunnittelutaitojen
lisäksi korostetaan tiimityö- ja viestintätaitoja, myös vierailla kielillä.

Tietotekniikan palvelutuotanto

Tietotekniikan palvelutuotannon suuntautumisvaihtoehto antaa monipuoliset valmiudet toimia yrityksen tietojärjestelmien
kehittämistehtävissä. Opiskelijat valmennetaan yrityksen monipalvelinympäristössä tarvittavien palvelujen ja infrastruktuurin
suunnitteluun, kehittämiseen ja hallintaan. Opiskelijat oppivat myös suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisia ja laadukkaita
tietoverkkoja palvelujen tueksi. Keskeisiä opiskeltavia aihepiirejä ovat Windows- ja Linux palvelinympäristöjen
infrastruktuuripalvelut, sovelluspalvelut, palvelujen ja järjestelmien kokonaishallinta sekä tietoturvalliset tietoliikenneverkot.
Teknisten vaatimusten lisäksi opitaan ottamaan myös taloudelliset näkökohdat huomioon palveluja toteutettaessa.
Valmistunut insinööri toimii tyypillisesti yrityksen järjestelmä-, tietoturva- tai tietoliikenneasiantuntijana tai myynnin teknisenä
tukena alan palveluyrityksessä. Hänellä on myös perusvalmiudet esimiestyöhön.

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

PERUSOPINNOT 35 16 3 6

Yhteiset perusopinnot WTP1

Introduction to Engineering English WI1971 3

Engineering Communication WI1972 3

Professional Spoken English WI1973 3

Technical Reports and Presentations WI1974 3

IT-Svenska WT1902 3

Algebra WI1961 3

Lineaarialgebra WI1962 3

Differentiaali- ja integraalilaskenta I WI1963 3

Differentiaali- ja integraalilaskenta II WI1964 3

Sarjat ja funktiomuunnokset WI1966 4

Mekaniikka ja termofysiikka WT1907 4

Aaltoliike- ja säteilyfysiikka WI1956 3

Kemia WI1905 3

Opiskelu- ja viestintätaidot WI1950 3

Tekniikan viestintä I WI1959 3

Tekniikan viestintä II WI1960 3

Sähkötekniikan perusteet WT1909 6

Tietotekniikan perusteet WT1910 4

AMMATTIOPINNOT 17 10 3

Koulutusohjelmakohtaiset opinnot WTK1



Automaation perusteet WT2022 4

Digitaalitekniikka WI2021 3

Ohjelmoinnin perusteet WT2024 5

Tietotekniset palvelut WT2034 5

Tuotannon tietojärjestelmät WT2036 4

Yritystalous WI2056 6

Johtaminen ja esimiestyö WT2030 3

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 25 30 30

Ohjelmistotuotanto SV4204

Ohjelmistotekniikan perusopinnot WTO1

C-ohjelmointi WT2351 4

Ohjelmistotuotanto WT2353 4

Java WT2354 4

Relaatiotietokannat WT2355 4

Käyttöjärjestelmät WT2356 4

Projektityö WT2357 5

Ohjelmistotekniikan jatko-opinnot WTO2

C++ WT2361 4

Suunnittelumenetelmät WT2363 4

Testaus WT2364 4

Tietorakenteet ja algoritmit WT2365 4

Tietovarastointi WT2366 4

Ohjelmistoprojekti WT2367 10

Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot WTO3

Laiteläheinen ohjelmointi WT2371 4

WEB-teknologiat WT2373 4

Tietoturva ohjelmoinnissa WT2375 4

Mobiiliohjelmointi, Symbian WT2377 4

Ohjelmistotuotannon laatu ja mittaaminen WT2378 4

Ohjelmistotuotannon projektityö WT2379 10

Tietotekniikan palvelutuotanto SV4205

Tietotekniikan palvelutuotannon perusopinnot WTPA1

Network Fundamentals (CCNA1) WT2502 5

LAN Switching and Wireless (CCNA3) WT2504 5

Yritysverkon peruspalvelut WT2506 6

Sisäverkon suojaus WT2508 4

Sisäverkkoprojekti WT2510 5

Tietotekniikan palvelutuotannon jatko-opinnot WTPA2

Palvelinlaitteistot WT2522 2

Monipalvelinympäristöt WT2524 6

Todennuspalvelut WT2526 3

Routing Protocols and Concepts (CCNA2) WT2528 3

Accessing the WAN (CCNA4) WT2530 3

IP-vaihdejärjestelmät WT2532 3

Palvelinprojekti WT2534 10

Tietotekniikan palvelutuotannon syventävät opinnot WTPA3

Ryhmätyöpalvelut WT2540 6

Yrityksen tietohallinto WT2542 4

Sovelluspalvelut WT2544 4

Järjestelmien kokonaishallinta WT2546 6

Palveluprojekti WT2548 10

Automaatiotekniikka SV4191

Automaatiotekniikan perusopinnot WTA1

Anturitekniikka WI2102 3

Automaatiolaitteet WT2150 5

Automaation käyttöliittymät WT2152 3

Ohjaus ja säätö WT2154 3

Sähkötekniikka WK2742 3

Tekninen dokumentointi WI2015 3

Projektityö WT2158 5

Automaatiotekniikan jatko-opinnot WTA2

Automaation tiedonsiirto WT2165 5

Automaatiotekniikan laboratoriotyöt WT2167 5



Mittaus- ja laatutekniikka WT2160 5

Säätötekniikka WT2162 5

Automaatiotekniikan projektityö WT2168 10

Automaatiotekniikan syventävät opinnot WTA3

Automaation turvatekniikka WI2604 3

Digitaaliset automaatiojärjestelmät WT2176 5

Liikkeenohjaus WT2175 4

Rakennusautomaatio WT2173 4

Automaatioprojekti WT2178 10

Valinnaiset opinnot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 20

Matematiikan perusteet WT1912 3

Turvallisuustekniikka WTTU2

Riskienhallinta WI3502 4

Toimitilaturvallisuus WI3508 4

Turvallisuustekniikan laboratoriotyöt WI3510 4

Työturvallisuus ja tuotannon turvallisuus WI3506 4

Yritysturvallisuus WI3504 4

Kieliopinnot WTV1

Saksa I (2. vieras kieli) WP1942 3

Saksa II (2. vieras kieli) WP1944 3

Ruotsin kertauskurssi tekniikassa WP1953 2

HARJOITTELU 6 24

OPINNÄYTETYÖ 15

52 57 77 54

PERUSOPINNOT

WI1971 Introduction to Engineering English, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tiedostaa oman vieraan kielen oppimistyylinsä ja hallitsee erilaisia oppimisstrategioita,
ymmärtää yleisteknistä englannin kieltä ja hallitsee kielen perusrakenteet sekä osaa käyttää apuneuvoja tekstin tulkinnassa ja
tuottamisessa. Opiskelija osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan ja selviytyy yleisimmistä jokapäiväisistä suullisista
kielenkäyttötilanteista. Opiskelija hallitsee oman alansa perussanastoa, englanninkielisen työnhakumenettelyn ja osaa esitellä
teknisen tuotteen tai prosessin.

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

Edeltävät opinnot: Yo-tutkinto tai ammatillinen tutkinto

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

Oppimateriaali: Oppikirja. Lisäksi materiaalia  virtuaalioppimisympäristössä sekä monisteina.

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

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

Muut toteutusjärjestelyt:

WI1972 Engineering Communication, 3 op

Osaamisalueet:

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



Keskeinen sisältö: Teollisuuden ja yritysten esittely, liikekirjeet ja ostoprosessi, puhelin- ja sähköpostiviestintä,
asiakaspalvelutilanteet. Suullinen raportointi oman alan aiheesta.

Edeltävät opinnot: WI1971

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta , oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta, oppimisaineistoihin
perehtyminen, oppimisen ohjaus, arviointi ja palaute.

Oppimateriaali: Oppikirja. Monistemateriaalia.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt ja kokeet. Läsnäolovaatimus 80% kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5

WI1973 Professional Spoken English, 3 op

Osaamisalueet:

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

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

Edeltävät opinnot: WI1972

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta, oppimisaineistoihin
perehtyminen, oppimisen ohjaus, arviointi ja palaute.

Oppimateriaali: Oppikirja. Muu mahdollinen opettajan antama materiaali.

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

Arviointiasteikko: 0-5

WI1974 Technical Reports and Presentations, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kuvailla vaativampaa teknistä prosessia suullisesti, ymmärtää aktiivisen kuuntelun
merkityksen, osaa lukea ja kirjoittaa teknistä ja tieteellistä tekstiä, hakea tietoa ja raportoida oman alansa aiheesta
englanniksi.

Keskeinen sisältö: Prosessikuvaus, aktiivinen kuuntelu, suulliset esitykset, lukutekniikat, tiedonhaku, teknisen ja tieteellisen
tekstin lukeminen ja kirjoittaminen, opinnäytetyön abstrakti, raportointi, vaativampia kielioppirakenteita.

Edeltävät opinnot: WI1973

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta, oppimisaineistoihin
perehtyminen, oppimisen ohjaus, arviointi ja palaute.

Oppimateriaali: Oppikirja. Muu mahdollinen opettajan antama materiaali.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt ja kokeet. Läsnäolovaatimus 80% kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5

WT1902 IT-Svenska, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toimia työhönsä liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa, osaa hakea
tietoa, käyttää alan sanakirjoja,  ymmärtää ja pystyy hyödyntämään työssään oman alansa pohjoismaisia lehtiä, verkkosivuja.
Hän tuntee pohjoismaisia alan yrityksiä, yrityskulttuureja ja saa itsevarmuutta käyttää ruotsia pohjoismaisissa työtilanteissa.



Keskeinen sisältö: Småprat, puhelin-, sähköpostiviestintä, asiakaskontaktit, palaverit, oman alan pohjoismaisiin yrityksiin
tutustuminen, omasta työstä, omasta työpaikasta ja sen tuotteista ja palveluista kertominen, oman alan sanakirjoihin,
ammattikirjallisuuteen, verkkosivuihin perehtyminen, tiedonhankinta ja  tiedon referointi.

Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta 36h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 27,
oppimisaineistoihin perehtyminen 10h, oppimisen ohjaus 4h, arviointi ja palaute 4h.

Oppimateriaali: Tolkki-Öhman. Perspektiv på affärssvenska. 2009.

Arviointiperusteet:

Kirjallinen koe 50 %, suullinen koe ja suulliset esitykset 50%. Läsnäolo 80%.

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: ruotsi

WI1961 Algebra, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tekniikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.

Keskeinen sisältö: Aritmetiikka ja algebran perusteet, potenssit, juuret, logaritmit, yhtälöt, yhtälöryhmät, trigonometriset
funktiot.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja harjoituksia 45 tuntia. Etäopiskelua.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai loppukoe.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WI1962 Lineaarialgebra, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tekniikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.

Keskeinen sisältö: Geometria, vektorilaskenta, matriisit, analyyttinen geometria, kompleksiluvut

Edeltävät opinnot: Algebra

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja harjoituksia 45 tuntia.

Oppimateriaali: Majaniemi: Geometria, Tietokotka

Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Muut toteutusjärjestelyt:

WI1963 Differentiaali- ja integraalilaskenta I, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tekniikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.



Keskeinen sisältö: Raja-arvo, jatkuvuus, derivaatta, derivaatan sovelluksia.

Edeltävät opinnot: Edeltävät matematiikan kurssit

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja harjoituksia 45 tuntia.

Oppimateriaali: Majaniemi: Matematiikka I, Tietokotka

Arviointiperusteet: Välikokeet ja etätehtävät tai tentti.

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt:

WI1964 Differentiaali- ja integraalilaskenta II, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tekniikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.

Keskeinen sisältö: Integraalifunktio, määrätty integraali ja integraalin sovellukset. Differentiaaliyhtälöt.

Edeltävät opinnot: Edeltävät matematiikan kurssit

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja harjoituksia 45 tuntia.

Oppimateriaali: Majaniemi: Matematiikka I, Tietokotka

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti

Arviointiasteikko: 0-5

WI1966 Sarjat ja funktiomuunnokset, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Kehittää valmiuksia tekniikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.

Keskeinen sisältö: Aritmeettinen ja geometrinen sarja, potenssisarja, Taylorin sarja ja Fourier-sarja. Laplace- ja z-muunnos.
Differenssiyhtälöt.

Edeltävät opinnot: Edeltävät matematiikan kurssit

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja harjoituksia 60 tuntia.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti

Arviointiasteikko: 0 - 5

WT1907 Mekaniikka ja termofysiikka, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia tekniikassa sovellettavaa luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen
menetelmiä.

Keskeinen sisältö:

Opintojakson sisältönä fysiikan teoriasta käsitellään kinematiikkaa, dynamiikkaa, lämpöoppia sekä kiinteän olomuodon, neste-
ja kaasumekaniikan perusteita.Teoriaopintojen ohella tehdään opintojakson aihealueisiin liittyviä laboratoriotöitä.
Opintojaksossa on koulutusohjelmakohtainen painotus.

Edeltävät opinnot:



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaopetus luentoina on yhteensä 30 h. Laskuharjoitukset on opiskelijakohtaista
harjoitusta yhteensä 20 h. Laboraatioissa mittaukset ja raportointi on pienryhmätyöskentelyä yhteensä 10 h. Etätyö ja sen
raportointi on itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaali: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA OSA 1 Lahden Teho-Opetus Oy

Arviointiperusteet: Suoritus joko välikokeilla: maksimipistemäärä 75p kolmesta välikokeesta yhteensä ja lisäksi
laskuharjoituspisteitä enintään 9p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 69p=5, 60p=4, 51p=3, 42p=2 ja 33p=1 sekä
lisäksi ehtona on pakollisten laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen tai suoritus lopputentillä:
maksimipistemäärä 25p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäksi
ehtona pakollisten laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty arvosana 5, 4, 3, 2 ja 1 sekä hylätty 0.

Muut toteutusjärjestelyt: Opettaja informoi opetuksen yhteydessä.

WI1956 Aaltoliike- ja säteilyfysiikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia tekniikassa sovellettavaa luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen
menetelmiä.

Keskeinen sisältö: Opintojakson sisältönä fysiikan teoriasta käsitellään värähdysliikettä, valo- ja aaltoliikeopin sekä
fotometrian ja säteilyfysiikan perusteita. Teoriaopintojen ohella tehdään opintojakson aihealueisiin liittyviä pakollisia
laboratoriotöitä. Opintojaksossa on koulutusohjelmakohtainen painotus.

Edeltävät opinnot:

WT1907 ja WT1909

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaopetus luentoina yhteensä 25 h. Laskuharjoitukset opiskelijakohtaista
harjoitusta yhteensä 10 h. Laboraatioissa mittaukset ja raportointi pien-ryhmätyöskentelyä yhteensä 10 h. Etätyö ja sen
raportointi on itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaali: Peltonen, Perkkiö, Vierinen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA OSA II Lahden Teho-Opetus Oy.

Arviointiperusteet: Suoritus joko välikokeilla: maksimipistemäärä kahdesta kokeesta yhteensä 50p ja lisäksi
laskuharjoituspisteitä enintään 6p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 46p=5, 40p=4, 34p=3, 28p=2 ja 22p=1 sekä
lisäehtona on pakollisten laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen tai suoritus lopputentillä: maksimipistemäärä on
25p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehtona on pakollisten
laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty arvosana 5, 4, 3, 2, 1 ja hylätty (0).

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opettaja informoi opetuksen yhteydessä.

WI1905 Kemia, 3 op

Osaamisalueet:

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

Keskeinen sisältö: Aineen rakenne ja olomuodot, sidostyypit, käytetyimpien kemikaalien ominaisuudet, ainemäärä,
pitoisuuslaskut, hapot, emäkset ja pH:n säätö, lämpökemia ja palaminen, sähkökemian perusteet, sähkökemialliset kennot
mm. polttokennot, elektrolyysi ja korroosio.

Edeltävät opinnot:

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

Oppimateriaali: Luentomoniste ja kirja

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

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



Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WI1950 Opiskelu- ja viestintätaidot, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä ja osaa käyttää tehokkaasti
ammattikorkeakoulun resursseja opiskelussaan. Opiskelija osaa laatia opiskelussa ja työelämässä tarvittavia, kieleltään ja
ulkoasultaan moitteettomia asiakirjoja. Opiskelija tuntee puheviestintätilanteen perustekijät ja osaa suunnitella ja toteuttaa
erilaisia puheita.

Keskeinen sisältö: Tutustuminen tekniikan koulutukseen, tiloihin ja hallintoon, perehtyminen insinöörin ammattiin  ja sen
vaatimuksiin. Opintosuunnitelman laatiminen. Tieteellis-tekninen kirjoittaminen, asioimiskirjoitus, kielenhuolto sekä
vaikuttavat ja asiapuheet.

Edeltävät opinnot: Lukio tai vastaavat opinnot ammatillisessa oppilaitoksessa.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua.

Oppimateriaali: Kauppinen, Nummi & Savola. 2008.Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Helsinki.

Arviointiperusteet: Osoitettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti: henkilökohtainen opintosuunnitelma, työnhaun
asiakirjat, tietopalveluun tutustuminen, referaatti ja liikekirjeet. Kirjoitelma, suullisen esityksen ja kokeen suorittaminen
hyväksytysti.

Arviointiasteikko: 1 - 5

Opetuskieli: suomi

WI1959 Tekniikan viestintä I, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee työelämän viestintätilanteissa tarvittavat taidot. Opiskelija haluaa kehittää esiintymis-
ja keskustelutaitojaan sekä raportointitaitojaan. Hän pystyy toimimaan puheenjohtajana niin kokouksissa  kuin neuvotteluissa.
Opiskelija tuntee sekä tehokkaan kirjoittamisen että tieteellisen tutkimusraportin laatimisen periaatteet.

Keskeinen sisältö: Kokous- ja neuvottelutaito; työselostuksia, oman alan tutkimusten referointia, raportin laatiminen

Edeltävät opinnot: Opiskelu- ja viestintätaidot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta 50 t ja harjoituksia, yht. 80 t.

Oppimateriaali: Kauppinen, Nummi & Savola, 2008. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita.
Helsinki. Lisäksi muu opettajan osoittama materiaali.

Arviointiperusteet: Koe, kirjoitelma, valmisteltu puhe-esitys, osoitetut tehtävät ja aktiivinen osallistuminen
kontaktiopetukseen.

Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu arvosanoin 1 - 5.

Opetuskieli: suomi

WI1960 Tekniikan viestintä II, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hioo viestinnän taitojaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija perehtyy oman
ammattialansa keskeisiin tiedonhakumenetelmiin ja tietolähteisiin. Hän oppii systemaattisen työskentelytavan ja oppii
soveltamaan tutkimuksellisia työmenetelmiä.

Keskeinen sisältö: Tutkimusraportointi, tiedottaminen ja teknis-tieteellinen kirjoittaminen. Seminaariesitelmien
suunnitteleminen, seuraaminen ja kriittinen analysointi. Tietokannat, hakumenetelmät ja lähdekriittisyys, lähdemerkinnät.
Työprosessin tavoitteenasettelu, jäsentely, suunnittelu ja toteuttaminen. Tekniikan keskeisiä tutkimusmenetelmiä.



Edeltävät opinnot: Tekniikan viestintä I

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja, ohjattuja harjoitustunteja ja seminaareja 44 t, itsenäistä opiskelua 36 t.

Oppimateriaali: Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (uusin painos). Tuki ja kirjoita. Tammi. Helsinki. Lisäksi muu opettajan
osoittama materiaali.

Arviointiperusteet: Opinnäytetyösuunnitelma, seminaariesitys, osoitetut tehtävät ja aktiivinen osallistuminen
kontaktitunneille.

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Tavoitteena on yhdistää opintojakso opinnäytetyön tekemiseen.

WT1909 Sähkötekniikan perusteet, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia sähköstatiikan, tasavirtapiirien ja elektroniikan komponenttien sekä laboraatioiden
perusteita.

Keskeinen sisältö: Opintojakson sisältönä fysiikan teoriasta käsitellään sähkövaraus, Coulombin laki, staattinen sähkökenttä,
potentiaali, jännite, kondensaattori ja tasavirtapiirit perusteineen sekä elektroniikasta elektroniikan komponentit.
Teoriaopintojen ohella tehdään opintojakson aihealueisiin liittyviä laboratoriotöitä. Opintojaksossa on
koulutusohjelmakohtainen painotus.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaopetus luentoina sähköstatiikasta on yhteensä 30 h. Laskuharjoitukset
sähköstatiikasta on opiskelijakohtaista harjoitusta yhteensä 15 h. Laboraatioissa mittaukset ja raportointi on
pienryhmätyöskentelyä yhteensä 30 h sekä laboraatioiden ohessa teorialuentoja elektroniikan komponenteista yhteensä 15 h.
Etätyö ja sen raportointi on itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiperusteet: Suoritus joko välikokeilla: maksimipistemäärä 75p kolmesta kokeesta yhteensä ja lisäksi
laskuharjoituspisteitä enintään 9p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 69p=5, 60p=4, 51p=3, 42p=2 ja 33p=1 sekä
lisäksi ehtona on pakollisten laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen tai suoritus lopputentillä:
maksimipistemäärä 25p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäksi
ehtona on pakollisten laboraatioiden ja etätyön hyväksytysti suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty arvosana 5, 4, 3, 2, 1 ja hylätty 0.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opettaja informoi opetuksen yhteydessä.

WT1910 Tietotekniikan perusteet, 4 op

Osaamisalueet:

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

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

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luennot + harjoitukset 60h. Itsenäistä opiskelua tietokoneella noin 42h. Tentti ja palaute 6h.

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



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

Arviointiasteikko: 0-5

AMMATTIOPINNOT

WT2022 Automaation perusteet, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Oppia ymmärtämään automaation osa-alueita.

Keskeinen sisältö: Automaatiolaitetyypit ja niiden käyttöalueet. Automaatiojärjestelmän rakenne ja toiminta.
Mittaustekniikan peruskäsitteet. Yleisimpien antureiden ja toimilaitteiden rakenne, toiminta ja liityntä. Automaatiolaitteiden
ohjelmoinnin yleiset periaatteet. Säätötekniikan perusteet.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luennot 21 h, harjoitukset ja laskarit 44 h. Itsenäinen työskentely 42 h

Oppimateriaali: Säätötekniikka 2000, Erik Johansson, IS-Vet, 1999
Automaatiotekniikka 2000, Lennart Kördel, IS-Vet Oy, 1997
Web-materiaali

Arviointiperusteet: Välikokeet tai kurssin loppukoe. Hyväksytysti suoritetut laboratorioharjoitukset. Osallistuminen luennoille
ja harjoituksiin.

Arviointiasteikko: 0-5

WI2021 Digitaalitekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tietotekniikassa tarvittavan binäärilogiikan ja aritmetiikan perusteet. Hän ymmärtää
kombinaatio- ja sekvenssilogiikan peruskomponentien toimintaperiaatteet ja osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia
digitaalitekniikan kytkentöjä. Opiskelija osaa testata rakennettujen kytkentöjen toiminnan ja etsiä systemaattisesti
kytkentöjen virheitä. Opiskelija hallitsee ryhmätyöskentelyn ja teknisen raportoinnin perusteet.

Keskeinen sisältö: Lukujärjestelmät (erityisesti binäärijärjestelmät), boolen algebra, kombinaatio ja sevenssilogiikan
perusteet ja yksinkertaiset sovellukset, tilakone. Teoriaopintoja täydentävät pakolliset laboratorioharjoitukset.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, laskuharjoitukset ja välikokeet 30h, pakolliset
(läsnäolovelvollisuus)laboratorioharjoitukset 15h, laboratorioharjoituksiin ja laskuharjoituksiin liittyvä itsenäinen työskentely
35h

Oppimateriaali:

Luennot, kurssin verkkosivuilla jaettavat laskuharjoitukset ja laborointiohjeet. Lisämateriaaliksi suositellaan etenkin
automaation ja elektroniikan opiskelijoille digitaalitekniikan oppikirjaa esim. jokin seuraavista:

Haltsonen, Levomäki, Rautanen: Digitaalitekniikka (Edita)

Rantala: Digitaalitekniikka osat A ja B (Tietokotka Oy)

Floyd: Digital Fundamentals (Prentice Hall)

Arviointiperusteet: Kaksi välikoetta tai loppukoe (2/3) ja arvosteltava laboratorioharjoitus (1/3)

Arviointiasteikko: 0-5

WT2024 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa laatia pienimuotoisia ohjelmia Java-kielellä. Alkeistietotyyppien,
ohjausrakenteiden ja aliohjelmien hallinta.



Keskeinen sisältö: Lausekielisen ohjelmoinnin periaatteet ja työvaiheet. Tietorakenteiden ja algoritmillisen ajattelun
perusteet. Sovellusympäristönä Java.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 16h. Opiskelija toteuttaa harjoitustehtävinä pienimuotoisia Java-ohjelmia
n. 20h, jotka puretaan seuraavan viikon harjoituksissa 40h. Tentti ja palaute 4h.

Oppimateriaali: Luentomonisteet, Simo Silander; Ohjelmointi Pro-kurssi ISBN 951-762-595-2, Arto Wikla; Ohjelmoinnin
perusteet Java-kielellä ISBN 951-767-061-3, Kris Jamsa; Java ohjelmoinnin perusteet ISBN 952-9823-77-0.

Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan tentin perusteella. Harjoitustehtävät nostavat arvosanaa s.e. kaikki
harjoitustehtävät tehtynä pisteitä korotetaan 10%, 2/3 korottaa 5% jne. Opiskelijoiden harjoitusvastaukset ovat kurssin sisällä
julkisia.

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoitustunnit järjestetään mikrotietokoneluokassa.

WT2034 Tietotekniset palvelut, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yritysten tarvitsemat tietotekniset palvelut ja tietoverkkojen rakenteen sekä
keskeiset käsitteet. Opiskelija ymmärtää tietoliikennejärjestelmien toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet. Opiskelija tuntee
tietoturvan osa-alueet ja kykenee tunnistamaan sekä arvioimaan tietoriskien vakavuuden. Hän kykenee osallistumaan
erityyppisten organisaatioiden tietoturvaan liittyvään kehittämistyöhön. Opiskelija osaa rakentaa työryhmäverkon ja
turvallisen kotiverkon.

Keskeinen sisältö:

Yrityksen tietotekniset peruspalvelut. Julkiset ja  yksityiset tietoliikenneverkot. Tietoliikennejärjestelmien peruskäsitteet.
Tietoturva organisaation hallinnollisena prosessina. Tietoturvan peruskäsitteet, tietosuoja, tietoriskit, salakirjoitus,
tietorikokset, tietojärjestelmien tietoturva.  Kotiverkon suojaaminen. Työryhmäverkon rakentaminen.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Lähiopetus ja oppimisympäristössä työskentely 75 h, materiaalin lukeminen 40 h, etätehtävät 20  h .

Oppimateriaali: Verkkomateriaali, Tietoturvasertifikaatti, IT Press, 2003; Esa Kerttula, Tietoverkkojen tietoturva, Edita
Liikenneministeriö; Pentti Uotila, Tietoliikenteen tekniikka.

Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0 – 5

WT2036 Tuotannon tietojärjestelmät, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Kurssi antaa yleiskuvan tuotannon toiminnoista ja niissä käytettävistä tietojärjestelmistä.

Keskeinen sisältö: Tuotannon toiminnat, niihin liittyvien tietojärjestelmien ryhmittely, niiden ominaisuudet, toiminta-alueet
ja miten ne liittyvät toisiinsa. Järjestelmiin liittyvät standardit. Pienimuotoisen suunnitelman toteuttaminen MES- ja ERP-
järjestelmillä.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 60h. Itsenäinen työskentely 48h.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja harjoitukset

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi



WI2056 Yritystalous, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yritystalouden tietoja toimintansa suunnittelussa, päätöksenteossa
ja toteutuksessa toimiessaan yrittäjänä tai yrityksessä vastuullisessa tehtävässä.

Keskeinen sisältö: Kansantalouden perusteet, strateginen johtaminen, yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen
perusteet, tuotanto ja -prosessit, laatujohtaminen ja toiminnanohjaus.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 60 h
Kontaktiopetus, harjoitukset 30 h
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 30 h
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 30 h
Arviointi ja palaute 10 h

Oppimateriaali: Uusi-Rauva,E & Haverila, M & Kouri, I & Miettinen, A: Teollisuustalous
Opettajan luento- ja harjoitusaineisto

Arviointiperusteet: 3 välikoetta ja harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoitukset atk-luokassa, jossa opiskelijaryhmän koko enintään n. 20.

WT2030 Johtaminen ja esimiestyö, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opintojakso antaa valmiudet ensimmäistä esimiestehtävää varten ja parantaa opiskelijan
alaistaitoja. Opiskelija tuntee keskeiset työsuhdemääräykset ja palkkausasiat. Opiskelija saa valmiuksia ja käsitteitä johtajana
kasvamiseen.

Keskeinen sisältö:

Esimiestyön kokonaisuus, johtajuus ja johtajana kehittyminen, esimiehen velvollisuudet, strateginen johtaminen.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 45 h, etä- ja harjoitustehtävät 20 h, kirjallisuuteen tuttustuminen 15 h

Oppimateriaali:

Hyppänen Riitta (2007) Esimiesosaaminen: liiketoiminnan menestystekijä. Edita.

Arviointiperusteet: 1 välikoe ja 3 harjoitustyötä suoritettava hyväksytysti. Hyvin tehdyt harjoitustyöt korottavat välikokeesta
saatua arvosanaa.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opetuskieli: suomi

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT

Ohjelmistotuotanto

WT2351 C-ohjelmointi, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Ohjelmointitaitojen ja algoritmisen ajattelutavan kehittäminen.

Keskeinen sisältö: Ohjelmointi ANSI-C-kielellä: elementit, tieto- ja ohjausrakenteet. Sovellusten tekeminen c-kielellä.
Ohjelmoinnin tyyliseikkojen vaikutus ohjelmien ylläpidettävyyteen.

Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 60h, itsenäinen opiskelu ja harjoitustyöt 48h.



Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti, harjoitustyöt

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2353 Ohjelmistotuotanto, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia ohjelmistohankkeen määrittelyvaiheen
dokumentoijana määrittelymenetelmiä ja kuvaustekniikoita käyttäen. Samalla hän saa yleiskuvan ohjelmistotuotannon
kokonaisprosessista ja ohjelmistoprojektinhallinnan perusteista.

Keskeinen sisältö:

Opintojaksolla käsitellään ohjelmistotuotannon osa-alueet, käsite- ja oliokaaviot, tila- ja tapahtumasekvenssit, pakettikaaviot,
käyttötapaukset, UML-notaatiot, ketterät menetelmät, RUP- menetelmän yleiskuvaus, määrittelyn tekeminen.
Dokumenttimallit. Rational Rose-sovelluksen käyttö.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 15 h, harjoitukset 15 h, kirjallisuuteen perehtyminen ja
viikkoharjoitukset 30 h, tenttiin valmistautuminen 45h

Oppimateriaali: Haikala, Märijärvi; Ohjelmistotuotanto, verkkomateriaali

Arviointiperusteet: Kirjallinen koe määrää arvosanan siten, että viikkotehtävät voivat korottaa tai pudottaa arvosanaa
yhdellä arvosanalla. Harjoitustunneilla läsnäoloa seurataan ja poissaoloilla voi pudottaa arvosanaa.

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2354 Java, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee Java-kielen rakenteen, ymmärtää olioden merkityksen ja osaa laatia oliopohjaisia
ohjelmia Java-kielellä. Opiskelija osaa hyödyntää valmiita luokkakirjastoja.

Keskeinen sisältö: Java-kielen kielioppi, tärkeimpien luokkakirjastojen käyttö, sovelmien (applet) ja sovellusten (application)
ohjelmointi, tiedostojen käsittelyn ja säieohjelmoinnin perusteet, sovelluskehitysympäristöjen käyttö.

Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perusteet, c-ohjelmointi

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähitunnit 60 tuntia, itsenäinen opiskelu ja harjoitukset 48 tuntia

Oppimateriaali: Vesterholm M.: Java-ohjelmointi

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja etätyö

Arviointiasteikko: 0..5

Muut toteutusjärjestelyt: Opetus järjestetään mikrotietokoneluokassa

WT2355 Relaatiotietokannat, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Relaationaalisen tietokannan ymmärtäminen sekä SQL-kielen hallinta tietojärjestelmän rakentamisessa
ja ylläpidossa.

Keskeinen sisältö: Relaatiotietokannan normalisointi. SQL-kielen ja tietokannan XML-muotoisen kuvauksen hallinta
tietojärjestelmän rakentamisessa ja ylläpidossa.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot + harjoitukset 60h. Itsenäistä opiskelua tietokonella noin 40h. Tentti ja
palaute 5h.

Oppimateriaali: Ari Hovin SQL -oppaat, XML-osuus; kirja: Professional XML. Wiley Publishing. ISBN 978-0-471-77777-9 sekä
tunnilla muut täsmennettävät lähteet



Arviointiperusteet: Harjoitustyöt painoarvolla 1/3 ja koe 2/3 kurssin arvosanasta.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

Opetuskieli: suomi

WT2356 Käyttöjärjestelmät, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Käyttöjärjestelmien periaatteiden hallinta. Windows ja Unix / Linux-käyttöjärjestelmien käytännön
osaaminen.

Keskeinen sisältö: Eri tyyppisten käyttöjärjestelmien toiminnan perusteet, käyttöjärjestelmän ytimen rakenne,
muistinhallinta, tiedostojärjestelmät. Kurssilla perehdytään Windows-, Linux- ja Unix-käyttöjärjestelmiin sekä komentokieliin
ja komentoskriptien tekoon.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 60h, itsenäiset viikkotehtävät 25h, kirjallisuuteen
perehtyminen ja tentti 20h

Oppimateriaali: Haikala, Järvinen: Käyttöjärjestelmät, ISBN 951-762-837-4, Talentum 2003 sekä Linux, Unix ja Windows -
oppaat.

Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti määrää arvosanan.  Harjoituksista on oltava tehtynä 75%

Arviointiasteikko: 0...5

WT2357 Projektityö, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa henkilökohtaisen ohjelmistoprojektin

Keskeinen sisältö: Henkilökohtaisen ohjelmistoprojektin eri osa-alueiden toteutus. C-kielellä toteutettavan ohjelmiston
suunnittelu ja toteutus ohjelmistotuotannon menetelmiä käyttäen, dokumentointi, versionhallinta.

Edeltävät opinnot: C-ohjelmointi, ohjelmistotuotanto

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähitunnit 75h, itsenäinen työskentely 60h

Arviointiperusteet: Projektityö

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2361 C++, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee C++-kielen kieliopin perusteet ja osaa ratkaista algoritmisia ongelmia C++ -kielellä.
Opiskelija osaa hyödyntää C++  -kielen olio-ominaisuuksia ja kykenee toteuttamaan olio-pohjaisten suunnitelmien mukaisia
sovelluksia.

Keskeinen sisältö: C++:n ei olioläheisiä ominaisuuksia, C++ ja olio-ohjelmointi, luokka- ja funktiomallit, poikkeuskäsittely ja
operaattorien kuormittaminen.

Edeltävät opinnot: Java, C-kieli

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 60 tuntia, itsenäinen opiskelu ja harjoitukset 48 tuntia.

Oppimateriaali: Horton I.: Inside C++

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti, harjoitukset



Arviointiasteikko: 0..5

Muut toteutusjärjestelyt: Opetus järjestetään mikrotietokoneluokassa

WT2363 Suunnittelumenetelmät, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa keskeiset tietojärjestelmien analyysi- ja suunnitteluvaiheessa käytettävät iteratiiviset
menetelmät. Opiskelija osaa dokumentoida nämä vaiheet UML-kielellä.

Keskeinen sisältö: Oliopohjaisten menetelmien käyttö järjestelmien suunnittelussa. UML-kielen soveltaminen CASE-välineellä
tietojärjestelmän kehittämistyössä.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 60 tuntia, itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät 48 tuntia.

Oppimateriaali: Koskimies K.: Oliokirja, Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Unified Modeling Language User
Guide, ISBN: 0201571684, Addison-Wesley

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti, harjoitukset.

Arviointiasteikko: 0..5

Muut toteutusjärjestelyt: Opetus järjestetään mikrotietokoneluokassa

WT2364 Testaus, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää testauksen merkityksen tietojärjestelmien laadunvarmistuksessa. Opiskelija osaa
soveltaa keskeisiä testausmenetelmiä tuotantoprosessin eri vaiheissa. Opiskelija osaa laatia testaussuunnitelman ja toteuttaa
sen.

Keskeinen sisältö: Mustalaatikko- ja lasilaatikkotestauksen menetelmät. Keskeisten testausmenetelmien käyttö erilaisissa
ohjelmistoprosesseissa. Yhdenmukaisuustestaus. Testauslähtöinen kehittäminen (Test Driven Development).

Edeltävät opinnot: Java, C

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 60 tuntia, itsenäinen opiskelu ja etäharjoitukset 48 tuntia.

Oppimateriaali: Myers G. J.: The art of software testing, McGregor J. D. & Sykes D. A.: A practical guide to testing object-
oriented software.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti, harjoitukset

Arviointiasteikko: 0..5

Muut toteutusjärjestelyt: Opetus järjestetään mikrotietokoneluokassa.

WT2365 Tietorakenteet ja algoritmit, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimmät tietorakenteet ja niiden käyttötavat . Hän  ymmärtää tietorakenteiden
merkityksen tietojärjestelmän toiminnan tehokkuuden kannalta ja osaa toteuttaa ja soveltaa tietorakenteita ohjelmissaan.

Keskeinen sisältö: Yleisimmät tietorakenteet ja niiden ohjelmointi Java- ja C/C++ -ohjelmointikielillä.

Edeltävät opinnot: C-ohjelmointi, Java

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 60h, itsenäinen opiskelu ja harjoitukset 48h.

Oppimateriaali: M A Weiss; Data Structures and Algorithm Analysis in Java

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti, harjoitukset



Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2366 Tietovarastointi, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Hallita tietovarastoinnin teoria ja esimerkkityövälineet.

Keskeinen sisältö: Tiedon louhinta, tiedon analysointi, OLAP, tietovarastoarkkitehtuurit, raportointi, tietovarastoinnin
työvälineet.

Edeltävät opinnot: WT2355 Relaatiotietokannat

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 60h, viikkotehtävät 30h, tenttiin valmistautuminen 15h

Oppimateriaali:

Hovi, Ari & Ylinen, Jussi &, Koistinen, Heikki. 2001. Tietovarastot liiketoiminnan tukena.  Suomen Atk-kustannus Oy.
Connolly, T.M. & Begg, C.E. 2005. Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management.
Harlow, England: Addison Wesley

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt 50 %, kirjallinen koe 50 %

Arviointiasteikko: 0...5

WT2367 Ohjelmistoprojekti, 10 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa useamman henkilön ohjelmistoprojektin projektiryhmässä
toimiessaan

Keskeinen sisältö:

Kurssi sisältää teoriaopintoja seuraavista aiheista: käyttöliittymät ja käytettävyys, projektinhallinnan työkalut, dokumentointi,
versionhallinta. Ohjelmistoprojektit toteutetaan projektiryhminä. Sovelletaan ohjelmistoprojektin suunnittelu ja
hallintamenetelmiä ja työkaluja. Erityistä huomiota kiinnitetään ohjelmistotuotteen käytettävyyteen. Käytettävyydeltään hyvän
ohjelmiston suunnittelu. Käytettävyyden testaus.

Edeltävät opinnot:

Ohjelmoinnin perusopinnot, C++, suunnittelumenetelmät, testaus

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähitunnit 150, itsenäinen työskentely 120h

Arviointiperusteet:

Teoriaosuuksista välikokeet tai tentti. Projektityö

Arviointiasteikko: 0...5

WT2371 Laiteläheinen ohjelmointi, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia laiteläheisen ohjelmoinnin erityispiirteitä. Aihealueina ovat sekä PC-pohjaiset että
kontrolleripohjaiset kohdelaitteistot.

Keskeinen sisältö: Ohjelmointiympäristöt. Laiteajurit. Oheispiirien rekisterirakenteita. Aikakriittisyys. Turvallisuus.
Assembler-ohjelmointi.

Edeltävät opinnot: C-ohjelmointi



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähitunnit 60h. Itsenäinen aihepiirin opiskelu, harjoitustehtävät ja tenttiin
valmistautuminen 48h

Oppimateriaali: Opiskeltavien kehitysympäristöjen dokumentointi ja oheispiirien datalehdet.Opintojakson työtilassa oleva
www-materiaali.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti, harjoitustyöt

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2373 WEB-teknologiat, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Webin tärkeimpien teknologioiden läpikäynti tavoitteena myös ymmärtää semanttisen webin
perusperiaattet.

Keskeinen sisältö: XML. Puolirakenteisen tiedon mallintaminen ja käsittely. Webin eri teknologioita ja
tiedonsiirtostandardeja.

Edeltävät opinnot: Relaatiotietokannat, Java.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot + harjoitukset 60h. Itsenäistä opiskelua harjoitustehtävien, -työn ja
artikkeleiden kanssa noin 42h. Tentti ja palaute 6h.

Oppimateriaali: Professional XML, Evjen Bill, Sharkey Kent, Thangarathinam Thiru, Kay Michael, Vernet Alessandro, Ferguson
Sam, 2007, Wiley Publishing. 856 s. ISBN 978-0-471-77777-9,
Service-Oriented Computing: Semantics, Processes, Agents, Singh M. P. & Huhns M. N., 2005, John Wiley and Sons. 549 s.
ISBN 0470091487 sekä muut tunnilla täsmennettävät lähteet.

Arviointiperusteet: Kokeet vaikuttavat opintojakson arvosanaan 2/3 painolla ja harjoitustyöt painolla 1/3.

Arviointiasteikko: 0-5

WT2375 Tietoturva ohjelmoinnissa, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat ohjelmistojen turvallisuuteen ja osaa ohjelmoida
tietoturvallisia sovelluksia.

Keskeinen sisältö: Ohjelmointikielten ja käyttöjärjestelmien tietoturvatyökalut, tietoturvasovellukset, turvalliset
verkkosovellukset, salaus, autentikointi, varmistukset, turvallisuuden testaaminen.

Edeltävät opinnot: Java, C ja C++ -ohjelmointi

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 60 tuntia, itsenäinen opiskelu ja harjoitukset 48 tuntia

Oppimateriaali: Howard M., LeBlanc D.: Ohjelmoijan tietoturvaopas

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja etätyöt

Arviointiasteikko: 0..5

Muut toteutusjärjestelyt: Opetus järjestetään mikrotietokoneluokassa.

WT2377 Mobiiliohjelmointi, Symbian, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa ohjelmoida Symbian-pohjaisia mobiililaitteita

Keskeinen sisältö: Mobiililaitteiden erityispiirteet ja niiden huomiointi ohjelmoinnissa. Symbian käyttöjärjestelmän
ominaisuudet. C++ ohjelmointi Symbian-ympäristössä.

Edeltävät opinnot: C++ ohjelmointi



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 60h. Itsenäinen opiskelu ja harjoitukset 48h.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti, harjoitukset

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2378 Ohjelmistotuotannon laatu ja mittaaminen, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee ohjelmistotuotteen ja ohjelmistoprosessin laadun mittaamisen.

Keskeinen sisältö: Laatujärjestelmät; SPICE, CMMI, ISO 9001:2000, ohjelmistotuotannon standardit, laadun mittaaminen,
ohjelmistojen käytettävyys ja käytettävyyden arvioiminen

Edeltävät opinnot: WT 2353 Ohjelmistotuotanto, WT2364 Testaus

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 60h, viikkotehtävät 30h, tenttiin valmistautuminen 15h

Oppimateriaali: Gerard O'Regan, A Practical Approach to Software Quality, Springer 2002, Herkko Pesonen, Laatua,
Asiantuntijaorganisaation laatuopas, infor, 2007

Arviointiperusteet:

Välikoe tai tentti sekä viikkotehtävät.

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2379 Ohjelmistotuotannon projektityö, 10 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käytännössä soveltaa ja yhdistellä aiemmissa opinnoissa opittuja taitoja. Opiskelija osaa
suunnitella ja toteuttaa tietojärjestelmiin liittyviä tuotekehitysprojekteja ja palvelutoimintaa sekä arvioida niiden
kannattavuutta.

Keskeinen sisältö: Opintojakson aikana rakennetaan ennalta asetetut tavoitteet täyttävä tieto- tai reaaliaikajärjestelmä.
Tietojärjestelmän rakentamistaitojen ja projektityöskentelytaitojen kehittäminen käytännöllisen projektityön avulla.
Tuotekehitysprojektin kannattavuuden arviointi ja budjetointi. Immateraalioikeudet. Projektitöiden tilaukset pyritään
hankkimaan ammattikorkeakoulun ulkopuolisilta yrityksiltä ja organisaatioilta.

Edeltävät opinnot: Ohjelmistotekniikan perus- ja jatkomoduulit

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 270 tuntia josta lähiopetusta 150 tuntia

Oppimateriaali: Ilkka Haikala, Jukka Märijärvi, Ohjelmistotuotanto, osat III-IV

Arviointiperusteet: Arviointi suoritetaan asiakkaan näkemyksen, ohjausryhmän antaman arvion ja projektiryhmän
itsearvionnin perusteella.

Arviointiasteikko: 0..5

Tietotekniikan palvelutuotanto

WT2502 Network Fundamentals (CCNA1), 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietoliikenteen keskeisen käsitteistön ja verkkojen mallintamisessa käytettävät
yleiset viitemallit. Opiskelija oppii tietoliikenneverkossa käytettävien laitteiden toimintaperiaatteet, liikennöinnissä käytettävät
osoitteistusmekanismit ja erilaisten siirtoteiden ominaisuudet. Opiskelija osaa rakentaa lähiverkkokytkimistä, reitittimistä ja
tietokonelaitteista koostuvan perusverkon. Opiskelija osaa käyttää lähiverkkoanalysaattoria ja verkon laitteiden
konfiguroinnissa käytettäviä työkaluja.



Keskeinen sisältö: Tietoliikenneverkkojen peruskäsitteet. OSI- ja TCP/IP-viitemallit. TCP/IP-mallin sovelluskerros (HTTP,
DNS, DHCP, SMTP/POP, Telnet ja FTP). Kuljetuskerros, TCP- ja UDP-protokollat. Reititys ja IP-osoitteistus. Siirtoyhteyskerros,
MAC, verkkotopologiat. Fyysinen kerros, standardit, johtokoodit, siirtotiet. Ethernet-lähiverkko. Lähiverkon suunnittelu ja
kaapelointi. Verkkolaitteiden konfigurointi  ja verkon toimivuuden testaus. Lähiverkkoanalysaattorin käyttö.

Edeltävät opinnot: Tietotekniset palvelut –peruskurssi.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luokkaopetus 50 h, laboratoriotyöskentely 50 h materiaalin lukeminen 20 h,
etätehtävät 10 h

Oppimateriaali: Network Fundamentals (CCNA Exploration1) –verkkomateriaali.

Arviointiperusteet: Välikokeet, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0..5

WT2504 LAN Switching and Wireless (CCNA3), 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää pienen tai keskisuuren yrityksen lähiverkon kokoonpanon laitteisto- ja perusohjelmistotasolla. Opiskelija
ymmärtää lähiverkkokytkimien toimintaperiaatteet ja niiden välisessä liikennöinnissä käytettävät protokollat. Opiskelija
ymmärtää langattoman verkkoratkaisun ominaispiirteet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa langallisen ja langattoman
lähiverkkoratkaisun yritysympäristöön. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä vianselvitystyökaluja verkon vikatilanteiden
selvityksessä.

Keskeinen sisältö: Lähiverkon suunnittelu. Lähiverkkokytkimien terminologia. Kytkimien konfigurointi. Virtuaaliset lähiverkot
(VLAN). VTP-protokolla. Lähiverkon varayhteydet, STP-protokolla. VLAN-runkoyhteydet ja –reititys. Langattoman lähiverkon
(WLAN) toimintaperiaatteet ja WLAN-laitteiden konfigurointi.

Edeltävät opinnot:

Tietotekniset palvelut –peruskurssi.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luokkaopetus 50 h, laboratoriotyöskentely 50 h materiaalin lukeminen 20 h, etätehtävät 10 h.

Oppimateriaali: LAN Switching and Wireless  (CCNA3) –verkkomateriaali.

Arviointiperusteet: Välikokeet, harjoitustyöt

Arviointiasteikko: 0 - 5.

WT2506 Yritysverkon peruspalvelut, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää pienen tai keskisuuren yrityksen tärkeimmät työasemaverkon palvelut. Opiskelija
kykenee määrittämään ja ottamaan käyttöön yleisimmät palvelut yrityksen työasemaverkkoon eri palvelinkäyttöjärjestelmillä.

Keskeinen sisältö:

Työasemaverkon eri arkkitehtuurit, TCP/IP viitemalli, TCP/IP sovelluskerroksen protokollat ja niiden soveltaminen käytöntöön.
Palvelinkäyttöjärjestelmien asennus ja hallinta, Microsoft Aktiivihakemisto, Microsoft toimialue, käyttäjien määritys,
verkkoprofiilit, levy- ja tulostuspalvelut, työasemaverkon tietoliikennepalvelut ( dchp, dns, wins ), tukipalvelut ja
etähallintaratkaisut, työasemaverkon tietoturva, järjestelmien päivitys, haittaohjelmien torjunta.

Yleisimmät Linux-jakeluversiot, Linux-palvelin asennus ja hallinta, sovelluspalvelut, tietoliikennepalvelut ( dns, dhcp ), web-
palvelut, järjestelmien päivitys, tietoturva.

Edeltävät opinnot: Lan switching and wireless (CCNA 3) - opintojakso

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luokkaopetus 20 h, laboratoriotyöskentely 60 h, raportointi10 h.

Oppimateriaali: Windows Server 2003 asiantuntijan käsikirja, William R. Stanek 2003. Web-materiaali



Arviointiperusteet: laboratoriotyöskentely, raportointi

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2508 Sisäverkon suojaus, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää yritysverkon keskeisimmät käsitteet sekä arkkitehtuurit. Opiskelija oppii sisäverkon suojauksen
tärkeimmät periaatteet sekä osaa määrittää ja ottaa käyttöön palomuurilaitteet. Opiskelija osaa rakentaa toimivan
perusverkon lähiverkkokytkimistä, palomuurista sekä tietokonelaitteista.

Keskeinen sisältö:

TCP/IP viitemalli, palomuurilaitteiden määritys eri tavoin ja toimivuuden testaus, pääsylistat ja palomuurisäännöt,
osoitteenmuunnostekniikat NAT, PAT ja Port Forwarding, sovelluskerroksen liikenteen tarkastus,
tunkeutumisenestojärjestelmät, etäyhteyksien toteutus IPSec-tekniikalla.

Edeltävät opinnot:

LAN switching and wireless (CCNA 3) - opintojakso.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luokkaopetus 10 h, laboratoriotyöskentely 40 h, raportointi 10 h.

Oppimateriaali:

Accessing the WAN (CCNA4) –verkkomateriaali. Designing Network Security, Merike Kaeo. Web-materiaali

Arviointiperusteet:

laboratoriotyöskentely, raportointi

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2510 Sisäverkkoprojekti, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa toteuttaa projektimuotoisen yrityksen sisäverkon palveluihin liittyvän kehittämistehtävän. Opiskelija hallitsee
ryhmätyöskentelyn ja projektimuotoisen työskentelyn keskeiset toimintatavat. Opiskelija osaa hyödyntää palvelutuotannon
perusopinnoissa opittuja asioita.

Keskeinen sisältö: Ryhmäkohtaisten kehittämistehtävien määrittely. Projektimuotoisen ryhmätyöskentelyn toimintatavat.
Projekteissa toteutetaan yrityksen sisäverkkoa palveluineen simuloiva ympäristö.

Edeltävät opinnot: Network Fundamentals (CCNA1) ja Yritysverkon peruspalvelut –opintojaksot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luokkaopetus ja raportointi 20 h, projektityöskentely 60 h, raporttien kirjoitus 20 h, itsenäinen opiskelu 30 h.

Oppimateriaali: Materiaali riippuu projektista, määritellään projektien alussa.

Arviointiperusteet: Projektityöskentely, raportointi .

Arviointiasteikko: 0 - 5.



Muut toteutusjärjestelyt: Opiskelijat jakautuvat noin 4 hengen ryhmiin, joissa työskentely pääasiassa tapahtuu. Käytännön
työskentely tapahtuu pääasiassa tietoliikennelaboratoriossa.

WT2522 Palvelinlaitteistot, 2 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää yritysverkossa käytettävien palvelinlaitteistojen teknisen toteutuksen. Opiskelija osaa asentaa ja ottaa
käyttöön palvelinkäyttöjärjestelmän yleisimmillä yrityksissä käytettävillä palvelinalustoilla.

Keskeinen sisältö:

Eri valmistajien torni-, kehikko- ja korttipalvelinratkaisut. Palvelinten kehikkoasennukset, Windows-ja Linux-
palvelinkäyttöjärjestelmäasennus, valmistajakohtaisten laiteohjainten asennus, varavirta- ja varmennusjärjestelyt.

Edeltävät opinnot:

Yritysverkon peruspalvelut - opintojakso.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luokkaopetus 5 h, laboratoriotyöskentely 20 h, raportointi 5 h.

Oppimateriaali:

Laitevalmistajien materiaali

Arviointiperusteet:

laboratoriotyöskentely, raportointi

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2524 Monipalvelinympäristöt, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää konesaliympäristön vaatimukset ja toteutuksen. Opiskelija osaa määrittää ja ottaa käyttöön yritysverkon
palvelut konesaliympäristössä.

Keskeinen sisältö:

Palvelinkäyttäjärjestelmien asennus konesaliympäristöön. Työasemaverkon palvelut konesaliympäristössä.
Tiedostojärjestelmien ja levyasemien hallinta, asemasarjat ja RAID. Levypalveluiden suunnittelu, tietojen jakaminen,
suojaaminen ja valvonta, tietojen varmistus ja palautus.  Erilaiset tallennusratkaisut, terminaalipalvelut, tietokantapalvelut

Edeltävät opinnot:

Palvelinlaitteistot, Yritysverkon peruspalvelut - opintojaksot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luokkaopetus 20 h, laboratoriotyöskentely 60 h, raportointi 10 h.

Oppimateriaali:

Laitevalmistajien materiaali

Arviointiperusteet:

laboratoriotyöskentely, raportointi



Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2526 Todennuspalvelut, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää erilaiset todennustavat erilaisissa tietoteknisissä ympäristöissä. Opiskelija osaa määrittää sopivat
todennusmenetelmät erilaisiin kohteisiin sekä hallita erilaisia todennuspalvelimia.

Keskeinen sisältö:

Radius-palvelinten, freeradius- ja MS IAS-palvelimet, asennus, käyttöönotto ja hallinta. 802.1x protokolla erilaisissa
verkkoympäristöissä. Kertakäyttösalasana-palvelut.

Edeltävät opinnot:

Sisäverkon suojaus - opintojakso.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luokkaopetus 10 h, laboratoriotyöskentely 40 h, raportointi 10 h.

Oppimateriaali:

Sovellusdokumentaatio, laitevalmistajien materiaali, Designing Network Security, Merike Kaeo. Web-materiaali

Arviointiperusteet: laboratoriotyöskentely, raportointi

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2528 Routing Protocols and Concepts (CCNA2), 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää reitityksen merkityksen lähiverkoissa sekä erityisesti laajoissa Internetin
tyyppisissä IP-verkoissa. Opiskelija tuntee reitittimen laite- ja ohjelmistorakenteen. Opiskelija tuntee reititysprotokollien
käsitteet ja toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa hallita reitittimiä ja rakentaa reititinverkkoja.

Keskeinen sisältö: Reitittimen  laitteisto- ja ohjelmistorakenne. Staattinen ja dynaaminen reititys. Etäisyysvektorireititys.
Reititystaulu. Reititysprotokollat: RIPv1, RIPv2, EIGRP ja OSPF. VLSM-ja CIDR-osoitteistus. Linkkitilareititys.

Edeltävät opinnot:

Network Fundamentals (CCNA1).

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luokkaopetus 25 h, laboratoriotyöskentely 20 h materiaalin lukeminen 25 h, etätehtävät 10 h.

Oppimateriaali: Routing Protocols and Concepts (CCNA2) –verkkomateriaali.

Arviointiperusteet: Välikokeet, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0 - 5.



WT2530 Accessing the WAN (CCNA4), 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yritysten toimipaikkojen yhdistämisessä ja ulkoisessa tietoliikenteessä tarvittavien
tietoliikenneyhteyksien (WAN-yhteydet) vaatimukset ja ratkaisuvaihtoehdot. Opiskelija tuntee WAN-yhteyksiin liittyvät uhat ja
niiden torjuntakeinot. Opiskelija tuntee IP-osoitteiden jakelu- ja hallintatavat. Opiskelija osaa suunnitella WAN-verkon PK-
yritykselle. Opiskelija osaa konfiguroida reitittimiin WAN-yhteyksillä tarvittavat asetukset. Opiskelija hallitsee WAN-yhteyksien
vianselvityksen periaatteet ja osaa käyttää keskeisiä vianselvitystyökaluja.

Keskeinen sisältö: WAN-tekniikat ja niiden käsitteet. PPP-protokolla. Frame relay –verkko. WAN-yhteyksien aiheuttamat
uhat ja niiltä suojautuminen. DHCP ja NAT reitittimissä. IPv6 peruskäsitteet ja IPv6-konfigurointi reitittimiin. Yritysverkon
vianselvitys.

Edeltävät opinnot:

Network Fundamentals (CCNA1).

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luokkaopetus 25 h, laboratoriotyöskentely 20 h materiaalin lukeminen 25 h, etätehtävät 10 h.

Oppimateriaali: Accessing the WAN (CCNA4) –verkkomateriaali.

Arviointiperusteet: Välikokeet, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0 - 5.

WT2532 IP-vaihdejärjestelmät, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yrityksen IP-vaihdejärjestelmän ja yhteyskeskuksen toiminnot ja teknisen
toimintaperiaatteen. Opiskelija ymmärtää reaaliaikaisen tiedonsiirron vaatimukset ja niitä varten tarvittavat
palvelunlaatutoiminnot (QOS) IP-verkoissa. Opiskelija osaa hallita IP-vaihdejärjestelmää. Opiskelija osaa ottaa käyttöön
keskeiset QOS-toiminnot lähiverkoissa.

Keskeinen sisältö: IP-puheen siirto lähi- ja kaukoverkoissa. Standardit ja laitteistot. Vaihdejärjestelmän hallinta.
Yhteyskeskukset. Palvelun laatu IP-verkoissa. QOS-toimintojen käyttöönotto langallisissa ja langattomissa lähiverkon
laitteissa.

Edeltävät opinnot: LAN Switching and Wireless -opintojakso.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luokkaopetus 30 h, laboratoriotyöskentely 20 h, etätyöskentely 30 h.

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali.

Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0 - 5.

WT2534 Palvelinprojekti, 10 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa toteuttaa projektimuotoisen yrityksen sisäverkon palveluihin ja palvelimien hallintaan liittyvän
kehittämistehtävän. Opiskelija hallitsee ryhmätyöskentelyn ja projektimuotoisen työskentelyn keskeiset toimintatavat.
Opiskelija osaa hyödyntää palvelutuotannon perusopinnoissa opittuja asioita.



Keskeinen sisältö:

Ryhmäkohtaisten kehittämistehtävien määrittely. Projektimuotoisen ryhmätyöskentelyn toimintatavat. Projektien etenemisen
seuranta ja raportointi.

Edeltävät opinnot:

Tietotekniikan palvelutuotannon perusopinnot, Palvelinlaitteistot- ja Monipalvelinympäristöt -opintojaksot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luokkaopetus ja raportointi 30 h, projektityöskentely 160 h, raporttien kirjoitus
25 h, itsenäinen opiskelu 50 h.

Oppimateriaali: Materiaali riippuu projektista, määritellään projektien alussa.

Arviointiperusteet: Projektityöskentely, raportointi.

Arviointiasteikko: 0-5.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opiskelijat jakautuvat noin 4 hengen ryhmiin, joissa työskentely pääasiassa tapahtuu. Kullekin
ryhmälle kehitetään oma projektiaihe. Käytännön työskentely voi tapahtua tietoliikennelaboratoriossa, mutta projektin voi
hankkia myös kokonaan tai osittain esim. omasta yrityksestä.

WT2540 Ryhmätyöpalvelut, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee yritysten keskeiset viestintäratkaisut ja ryhmätyöskentelyssä käytettävät sovellukset. Opiskelija ymmärtää
sähköpostijärjestelmän toiminnan järjestelmätasolla ja osaa hallita järjestelmää. Opiskelija hallitsee sähköpostin ja
kalenterisovelluksen toiminnan mobiiliympäristössä. Opiskelija ymmärtää sähköpostiin ja mobiilitietoliikenteeseen liittyvät
tietoturvauhat ja niiltä suojautumiskeinot. Opiskelija tutustuu Intranet-ratkaisuihin.

Keskeinen sisältö: Sähköpostijärjestelmät ja ryhmätyösovellukset. Sähköpostijärjestelmän tekniset käsitteet, järjestelmän
käyttöönotto ja hallinta. Mobiilisähköposti ja kalenterisynkronointi. Tavoitettavuuden hallinta. Sähköpostin ja
mobiilitietoliikenteen tietoturva. Intranet-ratkaisut.

Edeltävät opinnot: Monipalvelinympäristöt- opintojaksot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luokkaopetus 40 h, laboratoriotyöskentely 40 h, materiaalin lukeminen 40 h, etätehtävät ja raportointi 40 h.

Oppimateriaali: Verkkomateriaali.

Arviointiperusteet: Välikokeet, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5.

WT2542 Yrityksen tietohallinto, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää yrityksen tietohallinnot tehtävät. Opiskelija tuntee tietotekniikan arkkitehtuurit ja tietojohtamisen
periaatteet. Opiskelija ymmärtää tietoturvan tärkeyden yrityksessä ja osaa tunnistaa tietoturvakäytännöt ja testata niitä
soveltuvin osin.

Keskeinen sisältö: Yrityksen tietohallinnon tehtävät. Tietoarkkitehtuurit. Tietojohtaminen. Tietoturvastandardit. Tietoturvan
auditointi.

Edeltävät opinnot:

Yrityksen tietotekniset peruspalvelut- ja Todennuspalvelut –opintojaksot.



Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luokkaopetus 30 h, laboratoriotyöskentely 20 h, materiaalin lukeminen 30 h, etätehtävät ja raportointi 35 h.

Oppimateriaali: Verkkomateriaali.

Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5.

WT2544 Sovelluspalvelut, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää yleisimmät sovellusarkkitehtuurit sekä niiden vaatimukset laitteistolle. Opiskelija osaa asentaa, ottaa
käyttöön ja hallita erilaisia sovelluksia palvelinympäristössä.

Keskeinen sisältö:

Tietokantapalvelujen asennus ja käyttöönotto palvelinympäristössä. Web-palvelinten asennus, käyttöönotto ja hallinta.
Yleisimpien sovelluspalvelinten asennus ja käyttöönotto eri ohjelmistokehitysympäristöihin sekä näihin liittyvien
palvelinsovellusten asennus ja hallinta.

Edeltävät opinnot:

Palvelinlaitteistot, Yritysverkon peruspalvelut ja monipalvelinympäristö - opintojaksot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Luokkaopetus 10 h, laboratoriotyöskentely 40 h, raportointi 10 h.

Oppimateriaali:

Sovellusdokumentaatio, laitevalmistajien materiaali

Arviointiperusteet:

laboratoriotyöskentely, raportointi

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2546 Järjestelmien kokonaishallinta, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää tietotekniset järjestelmät kokonaisuutena, johon kuuluvat mm. verkkoinfrastruktuuri, työasemat,
palvelimet sekä erilaiset palvelut. Opiskelija osaa analysoida tietoteknisiä järjestelmiä, optimoida järjestelmien toiminta sekä
poikkeustilanteissa paikantaa ja korjata viat.

Keskeinen sisältö:

TCP/IP-verkkojen hallinta erilaisilla verkonhallintasovelluksilla, snmp-protokolla. Palvelunlaatu TCP/IP-verkoissa, vikasietoiset
palvelut, palvelujen toipumis- ja palautusmenettelyt.

Edeltävät opinnot:

Monipalvelinympäristöt - opintojaksot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luokkaopetus 20 h, laboratoriotyöskentely 60 h, raportointi 20 h.

Oppimateriaali: Sovellusdokumentaatio, laitevalmistajien materiaali



Arviointiperusteet: laboratoriotyöskentely, raportointi, tentti

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2548 Palveluprojekti, 10 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija toteuttaa projektimuotoisen yrityksen tietoteknisiin palveluihin liittyvän kehittämistehtävän.
Opiskelija hallitsee ryhmätyöskentelyn ja projektimuotoisen työskentelyn keskeiset toimintatavat. Opiskelija osaa hyödyntää
palvelutuotannon perus-, jatko- ja syventävissä opinnoissa opittuja asioita.

Keskeinen sisältö: Ryhmäkohtaisten kehittämistehtävien määrittely. Projektimuotoisen ryhmätyöskentelyn toimintatavat.
Projektien etenemisen seuranta ja raportointi.

Edeltävät opinnot: Tietotekniikan palvelutuotannon perus- ja jatko-opinnot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luokkaopetus ja raportointi 20 h, projektityöskentely 175 h, raporttien kirjoitus 30
h, itsenäinen opiskelu 40 h.

Oppimateriaali: Materiaali riippuu projektista, määritellään projektien alussa.

Arviointiperusteet: Projektityöskentely, raportointi.

Arviointiasteikko: 0-5.

Automaatiotekniikka

WI2102 Anturitekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kone- ja prosessiautomaatiolaitteiden antureiden toimintaperiaatteet sekä
valintaperusteet.

Keskeinen sisältö: Mittaustekniikan peruskäsitteet. Lämpötilan, paineen, virtauksen ja pinnankorkeuden mittausanturit ja
lähettimet. Demonstraatioita antureista ja lähettimistä. Raja- ja lähetymiskytkimet, koneautomaation anturit.

Oppimateriaali:

Härkönen, Lähteenmäki, Välimaa: Teollisuuden mittaustekniikka, perusmittaukset. Markku Sivonen: Teollisuuden
Instrumentointi.Jaakko Fonselius: Koneautomaatio Anturit. Alaan liittyvät lehtiaineistot.Juhani Pihkala:Prosessisuureiden
mittaustekniikka.

Arviointiperusteet: Ilmoittautuminen kurssin alussa, koe1  ja koe2 suoritettu hyväksyttävästi.

WT2150 Automaatiolaitteet, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa automatisoida loogisia teollisuusprosesseja automaatiolaitteen avulla. Opiskelija
ymmärtää järjestelmän suunnittelun perusteet

Keskeinen sisältö: Automaatiolaitteen rakenne, toiminta ja ohjelmointi. Antureiden ja toimilaitteiden liittäminen
automaatiolaitteeseen. Loogiset ohjaukset. Automaatiolaitteen ohjelmointi IEC1131-3 standardin mukaisilla ohjelmointikielillä.
Automatiosintiin liittyviä harjoitustehtäviä ja laboratoriotöitä.

Edeltävät opinnot: WI2109 Automaation perusteet. WI2021 Digitaalitekniikka.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 30 h. Harjoitukset ja laboratoriotyöskentely 40 h. Ryhmätyöt 20 h.
Aineistoon perehtyminen 35 h. Arviointi ja palaute 10 h.

Oppimateriaali: Luentomoniste



Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti. Suoritetut harjoitus- ja laboratoriotehtävät.

Arviointiasteikko: 0-5

WT2152 Automaation käyttöliittymät, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, millä tavoin automaation käyttöliittymiä toteutetaan, mitä vaatimuksia niille
asetetaan ja osaa toteuttaa automaatiolaitteen käyttöliittymän.

Keskeinen sisältö: Käyttöliittymän toteutustavat automaatiossa. Käyttöliittymille asetetut vaatimukset. Yleisimmät
näyttötyypit. Käyttöliittymän toteutus. Käyttöliittymälaitteen liitäntä automaatiolaitteeseen.

Edeltävät opinnot: WI2150 Automaatiolaitteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 20 h. Harjoitukset 20 h. Ryhmätyö 15 h. Oppimisaineistoon perehtyminen
20 h. Arviointi ja palaute 5 h.

Oppimateriaali: Luentomonisteet

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Suoritettu harjoitustyö. Osallistumisaktiivisuus

Arviointiasteikko: 0-5

WT2154 Ohjaus ja säätö, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opitaan säätötekniikan peruskäsitteet ja menetelmät. Saadaan peruskäsitys säätöpiirien rakenteesta

Keskeinen sisältö: Analogiatulot ja -lähdöt. Analogiasignaalin käsittely. Säätötekniikan peruskäsitteet. Säätöpiirin rakenne,
säätömuodot, säätöpiirin viritys. Prosessidynamiikan alkeet.

Edeltävät opinnot: WI2019 Automaation perusteet, WI1961 Algebra, WI1963 ja WI1964 Differentiaali- ja integraalilaskenta I
ja II

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 26 h. Harjoitukset ja laboratoriotyöskentely 14 h. Etä- ja ryhmätyöt 20 h.
Itsenäinen opiskelu 20 h. Arviointi ja palaute 5 h.

Oppimateriaali:

Harju, Marttinen: Säätöpiirin virityksen perusteet, ControlCAD. Luentomonisteet. Valmistajien datalehdet.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt. Välikokeet tai tentti

Arviointiasteikko: 0-5

WK2742 Sähkötekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

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

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

Edeltävät opinnot: -

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

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti



Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu, arvosana 1 - 5

Muut toteutusjärjestelyt:

WI2015 Tekninen dokumentointi, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa yleisimmät standardit, jotka liittyvät tekniseen piirtämiseen. Opiskelija osaa piirtää
standardien mukaisia piirroksia tietokoneavusteisesti.

Keskeinen sisältö: Informaatiojärjestelmien dokumentit ja dokumentointi. Prosessi- ja instrumentointikaaviot.
Sähköpiirustus. Kansalliset ja kansainväliset standardit. Tietokoneavusteisen piirtämisen(CAD) perusteet.

Edeltävät opinnot: Ei ole

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Standardit luennoimalla. Opiskelija suorittaa harjoitustehtäviä tietokoneella.

Oppimateriaali: Käytetään webbilinkkejä sekä opintojakson aikana täsmennetään opintojaksoon kuuluvaa kirjallisuutta.

Arviointiperusteet: Koe määrää arvosanan ja harjoitustyöt on tehtävä hyväksytysti

Arviointiasteikko: 0-5

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssilla tehdään muutamia palautettava harjoituksia käyttäen AutoCad-ohjelmistoa.

WT2158 Projektityö, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Automaatiotekniikan suunnittelu- ja ohjelmointimenetelmien käyttäminen tyypillisessä teollisuusautomaation sovellutuksessa.
Projektityön vaiheistus ja aikataulu.

Keskeinen sisältö: Laboratorioympäristössä itsenäisesti toteutettava automaatioprojekti.

Edeltävät opinnot: Automaatiolaitteet, Automaation käyttöliittymät, Ohjaus ja säätö

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 10 h, itsenäinen työskentely 90 h, ohjaus 20 h, raportointi 10 h.

Arviointiperusteet: Työn suunnitelmallisuus, aikataulussa pysyminen, suunnitelman toimivuus ja raportointi.

Arviointiasteikko: 0 – 5

WT2165 Automaation tiedonsiirto, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää käytännössä lähiverkkojen topologian ja toteutustavat, huomioonottaen käytetyt tietoliikennestandardit
sekä turvallisuusnäköhdat. Opiskelija ymmärtää reitittimillä ja lähiverkkokytkimillä rakennetun IP-verkon peruskäsitteet.
Opiskelija ymmärtää automaatiossa käytettävien väylien rakenteen ja osaa liittää automaatiolaitteen osia ja eri
automaatiolaitteita toisiinsa.

Keskeinen sisältö:

Keskeisiä asioita ovat verkon DCE (kytkin)- ja DTE (pääte)-laitteiden hallinta, lähiverkon suunnittelu, virtuaaliset lähiverkot,
lähiverkon vikasietoisuus. Automaatioväylien rakenne ja toiminta. Kenttäväylät. Hajautettu IO. Automaatiolaitteiden
väyläliitännät. Ohjelmarajapinnat. Yleisimmät protokollat. Automaatioväyliin liittyvät harjoitus- ja ryhmätyöt.

Edeltävät opinnot: Automaatiotekniikan perusopinnot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus: Lähiverkko-osuus 37,5t (teoria 60%. suunnitteluharjoituksia 20%,
laboratoriotyöt 20%). Automaatio-orientoitunut osuus 37,5t (teoria 30%, harjoitukset 70%). Itseopiskelu 50t (seminaarit,
yritysvierailut), tentit ja palaute 8t.



Oppimateriaali:

Cisco CCNA: Semester 1-3 (soveltuvin osin), logiikan ohjelmointimanuaalit (laboratorion käsikirjasto), Seppo Pyyskänen:
Teollisuuden laiteverkot - Johdatus väylätekniikkaan, web-materiaali.

Arviointiperusteet: Lähiverkko-osuus (50% koko kurssista). Automaatio-orientoitunut osuus (50%, painotukset sovitaan
kurssin alussa).

Arviointiasteikko: 0-5

WT2167 Automaatiotekniikan laboratoriotyöt, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Prosessien ja konejärjestelmien automatisointi. Eri automaatiolaitteisiin perehtyminen. Ongelmanratkaisutaitojen harjoittelu
automaatioympäristössä.

Keskeinen sisältö: Pienimuotoiset automatisointitehtävät laboratorioympäristössä.

Edeltävät opinnot: WI2102 Anturitekniikka, WI2150 Automaatiolaitteet, WI2152 Automaation käyttöliittymät, WI2154
Ohjaus ja säätö

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoitukset ja laboratoriotyöt 75 h. Itsenäinen tiedonhankinta ja tehtäviin
perehtyminen 30 h. Raportointi 30 h.

Oppimateriaali: Laboratoriotyöohjeet. Laitevalmistajien käsikirjat.

Arviointiperusteet: Suoritetut laboratoriotyöt. Työskentely laboratoriossa.

Arviointiasteikko: 0-5

WT2160 Mittaus- ja laatutekniikka, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa mittaustekniikan peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää laadun ja laaduntarkkailun perusteet. Opiskelija osaa
laatia mittausdatasta SPC-valvontakortin ja analysoida sitä. Opiskelija tuntee tavanomaiset analyysimittausten anturit.
Opiskelija osaa ohjelmoida yksinkertaisen LabVIEW-mittaussovelluksen.

Keskeinen sisältö: Teollisuuden mittaustekniikkaa: prosessisuureet ja analyysimittaukset. Mittausvirheet ja häiriöt.
Mittaussignaalien käsittely: suodatus, laskostuminen, näytteenotto. Tilastollinen prosessinohjaus SPC. Mittaussignaalien
analyysi: FFT, spektrianalysaattori. LabVIEW-mittausohjelma. Fotometriaa, digitaalisen kuvankäsittelyn alkeet.

Edeltävät opinnot: WI2102 Anturitekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Lähiopetus 75h (josta SPC ja tilastomatematiikka ja soveltavat harjoitukset n. 12t), Laboratoriomittaukset 28t, Labview-
ohjelmointi 15t, projektityöskentely 15h, itsenäinen työskentely 58h (yritysvierailut), arviointi ja palaute 5h.

Oppimateriaali:

Säätötekniikka 2000, Erik Johansson, IS-Vet, 1999.
Olli Aumala: Mittaustekniikan perusteet
Olli Aumala: Mittaussignaalien käsittely, Pressus Oy, 1998.
Web-materiaali
Härkönen, Lähteenmäki & Välimaa: Teollisuuden mittaustekniikka. Analyysimittaukset. Helsinki 1992, VAPK-kustannus. 162 s.,
lisäksi luentomoniste.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai kurssin loppukoe ja harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5



Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WT2162 Säätötekniikka, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää teollisuusprosessien ja niitä kuvaavien matemaattisten mallien välisen yhteyden
sekä järjestelmän käyttäytyminen ajan ja taajuuden funktiona. Opiskelija osaa käyttää Matlab- ja Simulink-ohjelmia.

Keskeinen sisältö: Tietokoneavusteinen dynaamisten järjestelmien identifiointi, analyysi ja simulointi. Digitaalisten
säätöalgoritmien ja sumean säädön periaatteet.

Edeltävät opinnot: WT2154 Ohjaus ja säätö

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 67 h, harjoitustyöt 30 h, itsenäinen työskentely 30 h, arviointi ja palaute
8 h.

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

WT2168 Automaatiotekniikan projektityö, 10 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Projektityöskentely, oman työn suunnittelu ja aikatauluttaminen, automaatiotekniikan
suunnittelutaitojen soveltaminen.

Keskeinen sisältö: Automaatiotekniikan ammattiopintojen soveltaminen laajassa projektityössä.

Edeltävät opinnot: Automaatiotekniikan perusopinnot ja laboratoriotyöt

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 20 h, itsenäinen ja ryhmätyö 180 h, ohjaus 50 h, raportointi 20 h.

Arviointiperusteet: Ryhmän toiminta, projektin tulokset, toiminnan suunnitelmallisuus, raportointi.

Arviointiasteikko: 0 - 5

WI2604 Automaation turvatekniikka, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee turvallisuuteen liittyvät keskeiset määräykset ja standardit. Opiskelija osaa suunnitella
ja toteuttaa automaation turvatoimintoja.

Keskeinen sisältö: Turvallisuuteen liittyvät direktiivit ja standardit. Riskien hallinta. Turva-anturit. Turvaohjauslaitteet.
Turvaluokitusten mukaisten turvatoimintojen toteutus laboratoriossa.

Edeltävät opinnot: Automaation perus- ja jatko-opinnot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 25 h, Harjoitukset ja laboratoriotyöt 30 h. Oppimismateriaaliin
perehtyminen 25 h.

Oppimateriaali:

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Välikoe tai tentti. Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5



WT2176 Digitaaliset automaatiojärjestelmät, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Prosessin hallinta digitaalisen automaatiojärjestelmän avulla.

Keskeinen sisältö: Digitaalisten, hajautettujen automaatiojärjestelmien rakenne, ominaisuudet ja käyttö.
Automaatiojärjestelmän sovellussuunnittelu. Harjoitusprosessin automatisointi ryhmätyönä.

Edeltävät opinnot: Automaation perus- ja jatko-opinnot, Ohjelmoinnin perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähitunnit 75h, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyönä tehtävän harjoitusprosessin
automatisoinnin suunnittelu 60h.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti ja opetusprosessin automatisointityö

Arviointiasteikko: 0...5

Opetuskieli: suomi

WT2175 Liikkeenohjaus, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Osaa toteuttaa liikkeenohjaustoimintoja automaatiolaitteiden avulla. Pääpaino on servo-ohjauslaitteilla.

Keskeinen sisältö: Liikkeenohjausjärjestelmän rakenne. Moottorit. Liikkeenohjauksessa käytettävät anturit.
Liikkeenohjausohjaimet. Automaation paikoitusohjaimet. Järjestelmien väliset liitännät. Parametrointi.
Liikkeeohjaustoimilohkot. Järjestelmän rakentaminen ja viritys.

Edeltävät opinnot: WT2150 Automaatiolaitteet, WT2154 Ohjaus ja säätö, WT2152 Automaation käyttöliittymät

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 25 h. Harjoitukset ja laboratoriot 30 h. Projektityö 25 h. Materiaaliin
perehtyminen 20 h. Arviointi ja palaute 5 h.

Oppimateriaali: Luentomonisteet. Laitevalmistajien käsikirjat. PLCOpen: Motion control function blocks.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti. Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja projektityö.

Arviointiasteikko: 0-5

WT2173 Rakennusautomaatio, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee rakennuksen automatisointikohteena. Opiskelija ymmärtää rakennusautomaatiossa
käytettäviä laitteita, sovellussuunnittelua ja työmenetelmiä.

Keskeinen sisältö: Rakennusautomaation käsitteistö ja sovellusalueet. Prosessit ja niiden toiminta. Automaatiolaitteet ja
sovellussuunnittelu. Automatisointiprojekti.

Edeltävät opinnot: Automaation perus- ja jatko-opinnot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 55 h. Itsenäinen tiedonhankinta ja seminaariesitelmä
aihealueesta 15 h. Etätehtävät ja oppimateriaaliin perehtyminen 30 h. Arviointi ja palaute 5 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, etätehtävät ja seminaariesitelmä.

Arviointiasteikko: 0-5

WT2178 Automaatioprojekti, 10 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Suunnittelu ja ohjelmointitaitojen soveltaminen realistisessa automaatiotekniikan projektissa.
Tarkoituksenmukainen toiminta ja työnjako ryhmässä. Projektimaisen työskentelyn rutiinien hallinta.



Keskeinen sisältö:

Teollisuus-, prosessi- tai rakennusautomaatioprojekti, joka toteutetaan pienryhmässä. Projektissa sovelletaan aikaisempia
opintoja monipuolisesti. Projektin edellyttämästä erityisosaamisesta hankitaan "täsmäopetusta".

Edeltävät opinnot:

Automaatiotekniikan perus- ja jatko-opinnot, Automaation projektityö.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 10 h, ryhmätyöskentely 170 h, tiedon haku 20 h, ohjaus 50 h, raportointi
20 h.

Arviointiperusteet: Projektin tulokset ja toteutustapa; suunnitelmallisuus ja aikataulussa pysyminen; raportointi.

Arviointiasteikko: 0 - 5

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

WT1912 Matematiikan perusteet, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Tavoitteena on kerrata ja syventää amk-opinnoissa tarvittavia matematiikan perusteita. Tavoitteena on saada riittävä pohja
muita matemaattisia perusopintoja varten. Opintojaksoa  suositellaan erityisesti niille, jotka eivät ole suorittaneet lukion
matematiikkaa tai joiden matematiikan opinnoista on pitkä aika.

Keskeinen sisältö: Matemaattiset lausekkeet, yhtälöt, funktiot , kuvaajat ja prosenttilaskut.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kertaustuokioita ja ohjattua laskuharjoittelua.

Oppimateriaali:

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivisuus ja läsnäolo

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Opetuskieli: suomi

WI3502 Riskienhallinta, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tuntee yrityksen riskienhallinnan toimintatavat ja osaa käyttää PK-RH-riskienhallinnan työvälineistöä.

Keskeinen sisältö: Riskienhallinnan käsitteistö ja perusteet, riskien tunnistaminen, varautuminen ja ehkäiseminen.
Vakuutustoiminnan esittely.

Edeltävät opinnot: -

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 60 h. Materiaaliin perehtyminen 30 h. Etätehtävät verkko-
oppimisympäristössä 30 h

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

Arviointiperusteet: Verkkotehtävät 30 %, kirjallinen kuulustelu 70 %

Arviointiasteikko: 0..5

Muut toteutusjärjestelyt: Oma projektityö tehdään pareittain ja pyritään tekemään yhteistyössä yritysten kanssa.



WI3508 Toimitilaturvallisuus, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tuntee järjestelmien suunnitteluperiaatteet ja suunnittelua säätelevät normit ja ohjeet. Osaa suunnitella
pienkohteen valvontaratkaisun.

Keskeinen sisältö: Opintojaksolla perehdytään paloilmoitinjärjestelmiin, kulunvalvontaan, rikosilmoitinjärjestelmiin,
rakenteelliseen murtosuojaukseen ja kameravalvontaan suunnittelijan näkökulmasta.

Edeltävät opinnot: -

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 30 h. Ohjatut harjoitukset ja viikkotehtävät  50 h. Materiaaliin
perehtyminen omatoimisesti 30 h

Oppimateriaali: Osia materiaaleista: Kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmät, ST-käsikirja 11, Sähkötieto ry 2002;
Paloilmoitinjärjestelmät, ST-käsikirja 10, Sähkötieto ry 2002; Videovalvontajärjestelmät, ST-käsikirja 13, Sähkötieto ry 2003;
Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohje 2002, Sähkötieto ry 2003; Tietosuoja ja tekniset valvontajärjestelmät, Turva-alan
yrittäjät ry 2002; ST-kortistosta ST 665.10;ST 665.30; ST 98.56; ST 98.57; ST 98.58; ST 663.10; ST 663.30; ST 663.40; ST
664.10; ST 664.30; ST662.10; ST 662.40; ST 662.41, 42, 43

Arviointiperusteet: Tentti 70 %, viikkotehtävät 30 %

Arviointiasteikko: 0...5

Muut toteutusjärjestelyt: Luentoihin liitetyt viikkotehtävät ovat pakollisia. Tehtävät tehdään verkko-oppimisympäristöön.

WI3510 Turvallisuustekniikan laboratoriotyöt, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Osaa käyttää, asentaa ja konfiguroida toimitilaturvallisuuteen liittyviä laitteita ja niihin liittyviä ohjelmia.
Osaa todentaa järjestelmän toimivuuden ja palauttaa järjestelmä toimintakuntoon häiriötilanteessa.

Keskeinen sisältö: Kulunvalvonnan järjestelmien, rikosilmoitinjärjestelmien, paloilmoitinjärjestelmien ja
kameravalvontajärjestelmien asentaminen, konfigurointi- ja integrointiharjoitukset.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Laboratoriotyöt ohjatusti 60 h. Itsenäiset laboratoriotyöt ja raporttien kirjoittaminen
20 h, Materiaaleihin perehtyminen 30 h

Oppimateriaali: Järjestelmien käsikirjat ja ohjekirjat

Arviointiperusteet: Harjoitustöiden raportit arvioidaan. Jokaisesta työstä oma raportti.

Arviointiasteikko: 0...5

Muut toteutusjärjestelyt: Laboraatiot tehdään 2..4 hengen ryhmissä.

WI3506 Työturvallisuus ja tuotannon turvallisuus, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tuntee työturvallisuuslainsäädännön asettamat vaatimukset työpaikalla toteutettavalle
työsuojelutoiminnalle. Tunnistaa tuotannon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja tietää turvallisuutta lisääviä
toteutustekniikoita ja järjestelmiä. Ensiavun perusteet.

Keskeinen sisältö: Opintojaksolla perehdytään työsuojelun lainsäädäntöön, laiteturvallisuuteen, työterveyshuoltoon ja
työturvallisuuden erityiskysymyksiin sekä tuotannon jatkuvan toiminnan varmistamiseen liittyviin kysymyksiin.

Edeltävät opinnot: -

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 20 h, Laboraatiot 40 h, Oppimateriaalin lukeminen 30 h, Etätehtävät 20 h

Oppimateriaali: Ari Raatikainen, Yksityisyyden suoja työelämässä; Tapio Kuikko, Esimiehen työsuojeluvastuu, Kauppakaari;
Harri Hietala, Keijo Kaivanto, Tapio Kuikko, Työsuojelun vastuuopas, Kauppakaari; Työsuojelun Perusteet, Työterveyslaitos,
verkkomateriaalit; E Korhonen, J Moisio, K Tuominen, Turvallisuusjohtaminen, itsearvioinnin työkirja



Arviointiperusteet: Tentti 70 % Arvioitavat etätehtävät 30 %

Arviointiasteikko: 0...5

Muut toteutusjärjestelyt:

WI3504 Yritysturvallisuus, 4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Tuntee yritysturvallisuuden osa-alueet ja osaa ottaa ne huomioon osana esimiestyötä.

Keskeinen sisältö: Yritysturvallisuuden osa-alueiden esittely ja käsitteiden sisällön avaaminen: Henkilöstöturvallisuus,
tietoturvallisuus, valmiussuunnittelu, pelastustoiminta, ympäristönsuojelu, työsuojelu toiminnan turvallisuus,
turvallisuusjohtaminen, turvallisuuden- ja riskienhallinta, rikosturvallisuus, ulkomaantoimintojen turvallisuus, kiinteistö ja
toimitilaturvallisuus

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja ohjatut harjoitukset 60 h, kirjallisuuteen perehtyminen 30 h, etätehtävät
20 h

Oppimateriaali: Osia materiaaleista: Yritysturvallisuuden käsikirja, Juha E Miettinen, Kauppakaari 2002;
Turvallisuusjohtaminen, Pertti Kerko, PS-Kustannus 2001; Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen yrityksessä,
Kaarin Ruuhilehto, Katja Vilppola, VTT Automaatio Riskienhallinta, verkkomateriaalit; Virpi Korhonen, Seppo Koskinen, Mika
Ojanen, Pirkko Pesonen, Työelämän uusi tietosuoja, Edita 2004

Arviointiperusteet: Etätehtävät 30 %, kirjallinen koe 70 %

Arviointiasteikko: 0...5

Muut toteutusjärjestelyt:

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

Osaamisalueet:

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

Keskeinen sisältö:

Ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtämis-, luetunymmärtämis- ja keskusteluharjoituksia. Kieliopin
perusrakenteiden harjoittelua. Perusviestintätilanteita, esim. esittäytyminen, henkilötietojen kysyminen, opiskelusta,
työajoista ja työstä keskusteleminen

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 36 h, ohjattu etätyöskentely, itseopiskelu ja testeihin
valmistautuminen 44 h

Oppimateriaali: Eva Kauppi - Heli Simon: Fahrplan Tekstit ja sanastot, Keilioppi ja harjoitukset (2 kirjaa) Tammi

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähityöskentelyyn (vähint. 80 %). Kirjallisten tenttien/suullisen tentin ja
harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: 0-5

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

Osaamisalueet:

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

Keskeinen sisältö: Ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtämis-, luetunymmärtämis- ja
keskusteluharjoituksia. Kieliopin perusrakenteiden harjoittelua. Perusviestintätilanteita, esim. ravintolakeskustelut,
perheestä, asumisesta ja kotipaikkakunnasta keskusteleminen



Edeltävät opinnot: Saksa I tai vastaavat tiedot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 36 h, ohjattu etätyöskentely, itseopiskelu 44 h

Oppimateriaali: Eva Kauppi - Heli Simon: Fahrplan, Tekstit ja sanastot, Kielioppi ja harjoitukset (2 kirjaa) Tammi

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähityöskentelyyn, kirjallisten tenttiten/suullisen tentin ja harjoitustöiden
hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: 0-5

WP1953 Ruotsin kertauskurssi tekniikassa, 2 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on ruotsin kielioppirakenteiden ja suullisten perusviestintätilanteiden kertaus
sekä johdanto ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin.

Keskeinen sisältö: Opintojaksoon sisältyy kielen rakenteiden kertaus sekä ammattikorkeakoulua ja työelämää käsitteleviä
aiheita suullisesti ja kirjallisesti. Opintojaksolla pohditaan myös oppimaan oppimista ja erilaisia tapoja kieltenopiskeluun.

Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto

Oppimateriaali:

Tolkki-Öhman, Perspektiv på affärsvenska.WSOY.2009.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen; läsnäolovaatimus 80%.PortfolioSuullinen koe
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